










กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
 1.1 โลจิสติกส์  1.1.1 การจัดการโลจิสติกส์ 25540511101187  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25522501103638  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์

 1.1.2 การจัดการโลจิสติกส์พาณิชยน์าวี 25562401100561
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์พาณิชยน์าวี

 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

 1.1.3 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 25540191102058
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา

25540191104534
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแกว้ มหาวิทยาลัยบูรพา

25562031100806
 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

 วิทยาลัยชุมชน

 1.1.4 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25490241101979
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25531531102574
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25500541110322
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25591931101372
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

 1.1.5 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน 25521031106447
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25550241104169
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25540541100843
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25560541101802
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25520731103531
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25521331101939
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25602281100022
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน 

 สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น

 1.1.6 ธุรกจิพาณิชยนาวี 25490191108195  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา

25541661101152  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

 1.2 อตุสาหกรรมบริการ  1.2.1 การจัดการธุรกจิไมซ์ 25531551103421  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิไมซ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

 1.2.2
การจัดการประชุม นิทรรศการ

และกจิกรรมพิเศษ
25570561100578

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกจิกรรมพิเศษ 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25610511100037
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตอเีว้นท์และการจัดการนิทรรศการ

และการประชุม(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1.2.3 การจัดการไมซ์และอเิว็นต์ 25590081100331
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอเีว้นท์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

25531171103068  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอเิว็นต์ วิทยาลัยดุสิตธานี

 1.2.4 การจัดการไมซ์และอเีว้นท์ 25570541100284  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอเีว้นท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.2.5 การจัดการสปา 25541171102812  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา วิทยาลัยดุสิตธานี

 1.2.6 กราฟิกดีไซน์ 25521431102021  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

 1.2.7 นวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ 25581131100303
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 1.2.8
ศิลปะการประกอบอาหาร

และการจัดการภตัตาคาร
25610511100015

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1.3 ธุรกจิการบิน  1.3.1 การจัดการเทคโนโลยกีารบิน 25530021102521
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25601031100135
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน (หลักสูตร 2 ภาษา) มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑิตย์

 1.3.2 การจัดการธุรกจิด้านการบิน 25571501103273
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิสายการบิน

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25530511101715  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25570561100624  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 1.3.3 ธุรกจิการบิน 25521141104853
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

25510241102714  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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 เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา

 และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

สาขาวิชา

หนา้ 1 / 69



กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
 1.3 ธุรกจิการบิน  1.3.3 ธุรกจิการบิน 25521661102329

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25560541101824
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25551661100747
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25491801103468  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25581031100111  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25561221101381  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

25481731106531  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25540541100854  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25541651101893  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 1.3.4 ธุรกจิการบินและการท่องเที่ยว 25540601103358
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบินและการท่องเที่ยว

 มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์

 1.4 การท่องเที่ยวและ

      การโรงแรม
 1.4.1 การจัดการการท่องเที่ยว 25520511101567  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1.4.2 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 25530021101834
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1.4.3 การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 25570561101412
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 1.4.4 การจัดการการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื 25480091109069
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.4.5 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 25561551101512
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

 มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

 1.4.6 การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ 25490211107242
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ 

 (หลักสูตรภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25540511101334
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1.4.7 การจัดการบริการธุรกจิเรือส าราญ 25570541100262
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกจิเรือส าราญ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.4.8
การจัดการประชุมนิทรรศการ

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
25550101102127

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว

 เพื่อเป็นรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1.4.9 การจัดการโรงแรมและอเีว้นท์ 25560031102727  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอเีว้นท์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 1.4.10
การจัดการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและการ

บริการระหว่างประเทศ
25511731107039

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

 1.4.11 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 25510071100408
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 1.4.12 การท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื 25480091108057
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.4.13
ธุรกจิบริการและการท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศ
25560681102279

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยรังสิต

 1.4.14
นวัตกรรมการจัดการ

การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
25550091102194

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.4.15 ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 25510071100432
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 1.4.16 ภมูิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 25491771101316
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมูิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

 1.4.17 วัฒนธรรมนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว 25491461108308
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

 มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

 1.4.18 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 25490071104197
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 1.4.19 วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 25501491105862
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

 1.4.20
อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ระหว่างประเทศ
25571791105299

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

 1.5 การบัญชี  1.5.1 การเงินและการบัญชี 25571031102911
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี (หลักสูตรภาษาจีน) 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25591011101458
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยชินวัตร

 1.5.2 การบัญชี 25562871103645
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

25562801103388
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

25562811103457
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอบุลราชธานี
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
 1.5 การบัญชี  1.5.2 การบัญชี 25562831103281

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

25582821102123
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5

25572841104486
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25582771102443
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

25582821102178
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5

25582871102321
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

25582821102167
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5

25582761102396
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

25572851104678
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอตุรดิตถ ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

25572801104324
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง   

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่

25381321100201  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรทางไกล) สถาบันรัชต์ภาคย์

25460011101205
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25481921104473
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25470601102541  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์

25570151100652  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25481961108775  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25511981102572  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25331291100224  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

25501041109629  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

25501401108944  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์

25511421108238  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ

25431571100812  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25431621100121  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25431681100735  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

25491711107711  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25500741106904  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25461161100696  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อสีท์บางกอก

25522611104766  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

25361321100164  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถาบันรัชต์ภาคย์

25492031103756  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชน

25502031104567  หลักสูตรอนุปริญญาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชน

25572701105098 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

25572771105175
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

25582691103287
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

25582721102897
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

25582721102919
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

25582781102591
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอดุรธานี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1

25582781102613
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภ ู

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1

25582781102973
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1

25582841102957
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25592781101703
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1

25592801101817
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอด็ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
 1.5 การบัญชี  1.5.3 การบัญชีธุรกจิแบบบูรณาการ 25490051100652  หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกจิแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1.5.4 การบัญชีบริหาร 25490021103527  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1.5.5 การบัญชีและการเงิน 25510071100386  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 1.5.6 บัญชี 25502301104512  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี สถาบันเทคโนโลยแีหง่อโยธยา

25502301104545  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันเทคโนโลยแีหง่อโยธยา

25490561110007
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์) 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25561241102068  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

25550681100647  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต

25590541100027  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25490561102763  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25541921104244  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25520051108169  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25550541105625
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 และนอกที่ต้ัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแกน่

25060511100036  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25490511109078  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25522241104124  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภมูิ

25511281108312  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยอีสีเทิร์น

25481991103828
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ควบ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

25470571101851  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

25320021100288  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25520031102633  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25390591100199  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25511001106285  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

25472011101568  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

25490041103147  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25550601100964  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์

25501181103628  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยตาปี

25430221101183  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

25470611100099  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25521921108077  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25481931101976  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25481911106327  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25511941103826  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25481951102169  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25551961101382  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25541971100932  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25541981101664  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25481991103828  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25520051102692  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25481031104992  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25510261104191  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม

25400201100827  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

25491221106344  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

25481231106445  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25311311100077  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

25490191106441  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

25501271102346  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25510271104596  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

25490531105886  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายพั

25491831107938  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

25431051100713  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น

25501061110138  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง

25581041101135  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

25510211107154  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25580211101043  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25440061100286  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล

25480131102922  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25450241100704  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25290681100075  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

25401331101014  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25500831105622  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
 1.5 การบัญชี  1.5.6 บัญชี 25502261102447  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

25461391100916  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี

25491411100585  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

25491771101507  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25551431100448  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25481441102398  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25541451103588  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25501461108849  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

25501481107683  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25521491106246  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

25491721109624  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25521741104949  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25511761107437  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25551501102764  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25491511110025  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25501521101646  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25551791103914  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25431541100526  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

25531551103408  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

25531591102312  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

25491601106921  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25481531103669  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25431631100403  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

25541641101115  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

25551731102681  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25521671103579  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25481691101452  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25481701105479  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25491711107744  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25510071103222  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25501071107463  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

25490231104285  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25501021100425  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

25490091108058  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25590081100274  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

25500101104686  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25570101101883  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25501811101031  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

25501651103823  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25480111105901  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25130561100017  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25490731102424  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25511301103252  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

25501121104296  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25511821103957  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย

25381191100454  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข

25512601104988  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยพีนมวันท์

25471881100602  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา

25451261100753  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

25511341106373  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง

25472021100827  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยอนิเตอร์เทคล าปาง

25562281100387  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น

25582881100421  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยแีหง่สุวรรณภมูิ

25492011102966  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

25561241102079
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรสองภาษา)

 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

25420011100233  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25451131101401  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25551801101215  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25521921105107  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25500901104617  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี

25530251102469  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25561401104125  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
 1.5 การบัญชี  1.5.6 บัญชี 25461471100926  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25491511103973  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25481561109142  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25451581101311  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็

25491611101048  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

25491751102888  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25491661101865  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25491681100811  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

25300541100069  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25460101100979  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25460181100394  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25221111102214  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25482401102362  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

25551161100461  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อสีท์บางกอก

25491201103574  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้

25492251107362  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม

25552611103217  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

25501101102472  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสันตพล

25511581101363  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็

25481701105571  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25511321109655  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี สถาบันรัชต์ภาคย์

25320541100387  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25601141100363 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

25601971100433
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะเทคโนโลยกีารจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

 1.5.7 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 25460101100957  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  1.6 ภาษาไทย  1.6.1 การส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 25520731103597
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

 1.6.2 ภาษาไทย 25300511100189  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25591131100078  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25260021100102  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25320031100032  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25180041100059  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25430221101205  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ

25520051102679  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25470201102096  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

25531221103097  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

25380191100521  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา

25520271103901  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา

25500211107377  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25500061102522  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหดิล

25521391106695  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี

25331411100159  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

25491771101237  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25541431101055  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25481441101037  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25491461108354  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

25501481105343  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25491721109365  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25491741102022  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25431761101149  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25491501104848  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25481511104117  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25501521101848  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25511561109707  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25501571103115  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25491601106886  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25491611101015  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

25521641103003  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

25491661102293  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25481701105637  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25491711107992  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25510071105459  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
  1.6 ภาษาไทย  1.6.2 ภาษาไทย 25490091108047  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25580541100847  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25490081105987  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

25511651104162  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25280561100216  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25490081106178  หลักสูตรอกัษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

25361851100567 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

25551551106595 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

25591621101805 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

 1.6.3 ภาษาไทยธุรกจิ 25511731106951  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

 1.6.4 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 25520031100596
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25520041104366
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25581791100025
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

 1.6.5 ภาษาไทยประยกุต์ 25531941102107
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

 1.6.6 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 25450511101953  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25531231100826
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25490531105943  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพายพั

25510681102252  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

25481431108146
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25501471103665
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25501551106509
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

25551561103648
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25581631100106
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

25521751104197
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25481691101338
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25510561103709
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 1.6.7 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกจิ 25491771103599
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกจิ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25521301101879
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกจิ 

 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 1.6.8
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาว

ต่างประเทศ
25470191102218

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ  

มหาวิทยาลัยบูรพา

25501611108003
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

25520021100461
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1.6.9 ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการส่ือสาร 25511531105788
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

 1.6.10 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 25481031104968  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25381491100558
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

 1.6.11 ภาษาไทยและการส่ือสาร 25480181100644
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 1.6.12 ภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกจิ 25501611110218
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกจิ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

 1.6.13 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 25521801102494
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25511391101171
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
  1.6 ภาษาไทย  1.6.14 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 25491461108376

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

25541721104286
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25521591104234
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

 1.6.15 ภาษาบาลี 25501851112061 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 1.6.16 ภาษาบาลีและสันสกฤต 25541861105744 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย

 1.6.17 ภาษาและภาษาไทยประยกุต์ 25520101105239
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1.6.18 ล่ามภาษามือไทย 25530061101985  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย มหาวิทยาลัยมหดิล

  1.7 บริหารธุรกจิ  1.7.1
การค้าระหว่างประเทศและ

การจัดการโลจิสติกส์
25530191104577

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 1.7.2
การค้าระหว่างประเทศและ

การจัดการโลจิสติกส์
25570151101484

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกจิโลจิสติกส์

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 1.7.3 การจัดการธุรกจิการบริการผู้สูงอายุ 25591531100196
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบริการผู้สูงอาย ุ(หลักสูตรสองภาษา)

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

 1.7.4 การจัดการธุรกจิบริการระหว่างประเทศ 25460531102305
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิบริการระหว่างประเทศ

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายพั

 1.7.5 การจัดการธุรกจิภตัตาคาร 25460531102294
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิบริการระหว่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยพายพั

 1.7.6 การจัดการธุรกจิภตัตาคาร 25490681100538
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบริการระหว่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยรังสิต

 1.7.7 การจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 25581131100808
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25481921104484
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25481921108545
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25501961108362
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25560201101308
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490531105842
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายพั

25310741100129
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25501121104285
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25480181100633
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25460011101227
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25470511101112  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25550901102341  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี

25521611102223
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

25571631100026
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

25420231100406
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25501811101007  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

25501121104274
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25451261100731
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

25552281101264
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น

25550541105142
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25521301103758
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

25480541106549
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดธุรกจิบริการระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
  1.7 บริหารธุรกจิ  1.7.7 การจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 25481911104066

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25551951100986
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25481911106305
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25470561101365
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25582251103042 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม

25601711100355
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

 1.7.8 การวิเคราะหข์อ้มูลธุรกจิ 25521031102972  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหข์อ้มูลธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

 1.7.9
การออกแบบส านักงานอตัโนมัติและการ

จัดการธุรกจิ
25550151100031

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส านักงานอตัโนมัติและการจัดการธุรกจิ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 1.7.10 กจิการระหว่างประเทศ 25510031108673
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากจิการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ               

มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 1.7.11 ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอนิโดจีน 25502031104578
 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกจิ สาขาวิชาธุรกจิการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอนิโดจีน

 วิทยาลัยชุมชน

 1.7.12 ธุรกจิระดับโลก 25510031108662
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 1.7.13 ธุรกจิระหว่างประเทศ 25460031101916  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25561031101042
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (ภาษาจีน)

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25531031102883
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25450061100783
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยมหดิล

25370681100164
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยรังสิต

25510071100375
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25511811105835
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยสยาม

25521141106743
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

25511941101802
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ

 (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25511331104818
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) 

 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25561131100896  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25440021100427  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25481031105003  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25471241100044
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

25520191105847  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

25510211107143  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25511441103628  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25521471104602  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25581511100474
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25581571101112  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25491661101819
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25510071105472  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25571071102228  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

25320541100152  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25581651101728  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25490731102435
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25532021102916
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ 

 วิทยาลัยอนิเตอร์เทคล าปาง

25491661101843
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25540071105677
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
  1.7 บริหารธุรกจิ  1.7.13 ธุรกจิระหว่างประเทศ 25591701101387

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

 1.7.14 ธุรกจิสุขภาพ 25482201103157  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา

 1.7.15 ภาพยนตร์และศิลปะการแสดง 25561131100931  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 1.7.16 ส่ือสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล 25541801101462
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.1 การสอนภาษาองักฤษส าหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น 25550031105933
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษส าหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25551191106145
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษส าหรับผู้พูดภาษาอื่น

 (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยทองสุข

25582251103097
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษส าหรับผู้พูดภาษาอื่น 

วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม

 1.8.2 การส่ือสารภาษาองักฤษ 25490531105954
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารภาษาองักฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยพายพั

 1.8.3 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 25500051100574
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1.8.4 ภาษาเกาหลี 25500201100716  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490191106463  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา

25550211103323  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25571431101925  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25481441100194  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25520101105149  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25560561100342  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 1.8.5 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 25580221101549  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

 1.8.6 ภาษาจีน 25481441101015  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25530101100369
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25470571101862  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเกริก

25470021101602  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25480031107533  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25460041100196  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25480221105069  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ

25481951102226
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25400051100099  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25460201101149  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490191106474  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา

25510271104282  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา

25500211107366  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25520241103211  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25420681100395  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต

25571391100953  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี

25501411101971  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

25481431101172  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25481441102736  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25551451103782  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25491471103293  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25501481105758  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25511741103069  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25581511101363  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25501521101804  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25501791108699  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25551561105314  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25541571101635  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25471581101998  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็

25521601102211  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25501611100915  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

25521631102798  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

25491661102269  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25531731101204  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25491681100765  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

25551691100616  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25491711107979  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25510071103198  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25490231105038  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.6 ภาษาจีน 25510101104799  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25561651100692  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25510561103654  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25490731102503  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

 1.8.7 ภาษาจีนธุรกจิ 25480181108665  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25510101110763  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25300741100084
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25511301101136
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ (หลักสูตรสองภาษา) 

 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

25500031108637  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25511031107313  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25531221100792  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

25481051101991  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น

25470241101088  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25491771101261  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25481441101151  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25561501101786  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25501701109105  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25522501103651  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์

25551441100056 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25581401103442 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 1.8.8 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 25571431101936
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

 1.8.9 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 25500511102149
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1.8.10 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 25501921104699
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25531231102626  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25531231100815  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25491461108365  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

25501551106498  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

 1.8.11 ภาษาจีนเพื่อธุรกจิระหว่างประเทศ 25520511101578
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกจิระหว่างประเทศ

 (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1.8.12 ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกจิและการค้า 25510741102563
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกจิและการค้า (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

 1.8.13 ภาษาจีนและการส่ือสาร 25480181100655  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 1.8.14 ภาษาจีนและภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 25591621101221
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

 1.8.15 ภาษาจีนส่ือสารธุรกจิ 25550541100664  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนส่ือสารธุรกจิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.8.16 ภาษาญี่ปุ่น 25270021100079  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25480031107544  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25510041104095  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25470221102065  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ

25481921104181  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25481951102237
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25140051100012  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25480201105203  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

25390191100285  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยบูรพา

25510271104271  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพะเยา

25490531105932  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายพั

25490211107264  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25400681100595  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรังสิต

25491431101149  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25481441101026  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25481451107518  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25501481105747  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25481511108764  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25501521101837  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25501591103332  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

25491631100512  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

25491661102271  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25481701107641  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.16 ภาษาญี่ปุ่น 25550071100908  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25520101105173  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25510561103698  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25490181109713  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25490161105604
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1.8.17 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 25521031101824  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25481051102002  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น

25491771101327  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25310741100096
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25581121100054  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25562501100213  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์

 1.8.18 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 25541811100697  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยสยาม

 1.8.19 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสารธุรกจิ 25570541100273  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสารธุรกจิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.8.20 ภาษาญี่ปุ่นและการส่ือสาร 25490181100544  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 1.8.21 ภาษาตะวันออก 25550021100914  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25520091104013  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.8.22 ภาษาฝร่ังเศส 25300031100028
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ)

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25260021100091  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25500041103519  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25400051100257  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25460201100407  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยนเรศวร

25510271104269  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยพะเยา

25510211107277  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25470681100661  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยรังสิต

25500071102062  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25460091103989  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25460081101315  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร

25520101105184  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25490081106145  หลักสูตรอกัษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1.8.23 ภาษาฝร่ังเศสธุรกจิ 25491771101259  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25481441101048  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25290741100037
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

 1.8.24 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 25460191101374  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยบูรพา

 1.8.25 ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานส่ือส่ิงพิมพ์ 25500211107388
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานส่ือส่ิงพิมพ์

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1.8.26 ภาษาเพื่ออาชีพ 25480091103991  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25570091102499
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.8.27 ภาษามลายู 25501371100795
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลาย ู(หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

25520221105389  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลาย ูมหาวิทยาลัยทักษิณ

25501571103093  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลาย ูมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25520101105151  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลาย ูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25600251100195 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลาย ูมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 1.8.28 ภาษาเยอรมัน 25450031100161
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25260021100113  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25340041100092  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25400051100088  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25500071102049  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25520101105768  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25490081106202  หลักสูตรอกัษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1.8.29 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 25520531105586
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 

 มหาวิทยาลัยพายพั

 1.8.30 ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ 25450031100262
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 1.8.31 ภาษารัสเซีย 25180051100016  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25450071100132  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.32 ภาษาและการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 25600091100715

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.8.33
ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกจิ

การท่องเที่ยว
25551691100638

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกจิการท่องเที่ยว 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

 1.8.34 ภาษาเวียดนามและการส่ือสาร 25530181102721
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 1.8.35 ภาษาศาสตร์ 25520051102646  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25450201100597  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 1.8.36 ภาษาสเปน 25500031108762  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25430071100038  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 1.8.37 ภาษาองักฤษ 25530111100394
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาองักฤษ (หลักสูตรทางไกล)

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25480111105844  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25471531102173
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25421291100461
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

25501371101932
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

25501451108815
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสูตรภาษาองักฤษ)

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25240511100025  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25511131106469  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25260021100124  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25420031100843  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25360041100353  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25470221102054  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ

25520051102681  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25481031104979  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25590261100533  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม

25580251100485  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25470201103301  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25471221102156  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

25331291100235  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

25380191100532  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

25510271104293  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา

25490531105919  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยพายพั

25491861105502  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย

25510211107288  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25470061101213  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยมหดิล

25500131103306  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25490241101834  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25500681100697  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

25551411100119  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

25481771101214  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25521431103167  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25481441106909  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25511451101245  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25471471101682  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25501481105354  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25491721109499  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25491741102123
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25511761105918  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25511761110161  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25491501104984  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25491511103916
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25501521101815  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25431541100166  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

25511551106602  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

25471561104235  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25501571103104  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25501591103321  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

25501611100869  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.37 ภาษาองักฤษ 25431621100558  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25521751104153  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25381641100239  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

25491661102315  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25491731107116  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25481691101621  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25481701105648  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25491711107981  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25310071100024  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25490231105027  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25520091103978  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25360081100392  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25540101102126  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25501651103812  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25500731101929  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25450101102846
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ วิทยาเขตหาดใหญ่                         

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25551821101004  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ วิทยาลัยเชียงราย

25461261100631  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

25490161105615
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25490081106189  หลักสูตรอกัษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25470071104454 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25501851100304 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

25581401102542 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

25451861101672 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย

25491561111887
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25520031109574 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 1.8.38 ภาษาองักฤษธุรกจิ 25280511100064
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25481701104535
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25570561100591
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25580731100354
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25290741100048
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25531141101873
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ)

 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

25511301101125
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ)

 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

25551461103895
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ (หลักสูตรภาษาองักฤษ)

 มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

25480031107555  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25501001104394  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

25461311101749  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยเนชั่น

25461051100604  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น

25500211107399  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25481331104084  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25552261101047  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

25491391105094  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี

25491771101248  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25471441101036  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25501461108838  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

25431471100978  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25501481105365  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25521491105684  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

25511761105907  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25501501105233  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25501521101826  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25471791100293  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25481561110436  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.38 ภาษาองักฤษธุรกจิ 25521581105368  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็

25491601106943  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25431621100143  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25471531102184
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25521631102743  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

25521751104164  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25491661110134  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25511731106984  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25491681100833  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

25481691101643  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25491711107878  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25540101101834  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25471651102255  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25501121104263  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25381111103385  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25511161102479  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ วิทยาลัยเซาธ์อสีท์บางกอก

25511341106395  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง

 1.8.39 ภาษาองักฤษธุรกจิท่องเที่ยว 25461321100389  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ สถาบันรัชต์ภาคย์

 1.8.40 ภาษาองักฤษธุรกจิระหว่างประเทศ 25501391103587
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิท่องเที่ยว 

 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี

 1.8.41 ภาษาองักฤษเพื่อการจัดการธุรกจิ 25481441101138
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

 1.8.42 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 25580031101594
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการจัดการธุรกจิ

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25541801101541
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25390591100212
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25551011102804
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

  มหาวิทยาลัยชินวัตร

25481991105707
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4 ปี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25491911107026
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25511231104571
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25511831105589  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

25431671101151
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25551201102366
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

 วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้

25500211107401
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25591971101207
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25591931101271
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

 1.8.43 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ 25571531100352
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25582501100068
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ

 สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์

25491721109387
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25531141104988
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ

 (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

25500101104721
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 1.8.44 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกจิ 25560191104593
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ

 มหาวิทยาลัยบูรพา

25481031104981
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกจิ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.44 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกจิ 25510201100875

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกจิ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490571104136
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกจิ 

 (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเกริก

25230561100042
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกจิ 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 1.8.45 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารยคุดิจิทัล 25590611100622
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารยคุดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

 1.8.46 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหว่างประเทศ 25481441101149
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหว่างประเทศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

 1.8.47 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 25370601100198
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

 มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์

25481921104179
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25481931101987
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25401941100764
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25481951102259
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25481961102644
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25551971101495
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25401981100691
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25481991110692
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

25481991110692
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

 1.8.48 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 25551641100339  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่องานบริการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

 1.8.49 ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน 25491721109376  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ-ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25520731103608
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

 1.8.50 ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย 25500731101918  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ-ภาษาไทย มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

 1.8.51 ภาษาองักฤษและการแปล 25510561103711  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 1.8.52 ภาษาองักฤษและการส่ือสาร 25400181100623  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 1.8.53
ภาษาองักฤษและภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร

ธุรกจิ
25550541103274

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษและภาษาจีนเพื่อการส่ือสารธุรกจิ              

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.8.54 ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกจิ 25320541100163  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกจิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25521811103081  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม

 1.8.55 ภาษาอาหรับ 25451371100586  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

25500251103557  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25560251100988
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25591571100314  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

 1.8.56 ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกจิ 25490101104145  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกจิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1.8.57 ภาษาเอเชียตะวันออก 25490081106213  หลักสูตรอกัษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 2. ศิลปกรรมศาสตร์

    สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.1 การออกแบบ-

       การออกแบบภายใน
 2.1.1 การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 25531661101162

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

 2.1.2 การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 25541651101961
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 2.1.3 สถาปัตยกรรมภายใน 25420141100698
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25580271101681  หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

25571791103883  หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25450051100455  หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25531961103145
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25400741100658
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25420011100255
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25491931102405
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 2. ศิลปกรรมศาสตร์

    สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.1 การออกแบบ-

       การออกแบบภายใน
 2.1.3 สถาปัตยกรรมภายใน 25501911106566

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25541951101345
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25501991109041
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25500211107434
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25520161105528
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 2.1.4 ออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 25531661101746
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

 2.2 การออกแบบ-

   การออกแบบอตุสาหกรรม
 2.2.1 การออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 25481941102754

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25481691101384
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25511931108336
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25491771107109
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25511741103047
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25491661101933
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

 2.2.2 การออกแบบอตุสาหกรรม 25490011105809
 หลักสูตรการออกแบบอตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25510141104232
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25470181100698
 หลักสูตรศิลปประยกุต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25441931100273
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25541401102547
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์

25500231105309
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25480031108095
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 2.2.3 ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 25481921104203
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25501951102241
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25481991104752
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25521521105924
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25501541100748
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

25551531101834
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25511761106144
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25481501104904
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25431521101299
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25381591100278
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

25431531101245
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25441731100596
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25361671100308
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 2. ศิลปกรรมศาสตร์

    สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.2 การออกแบบ-

   การออกแบบอตุสาหกรรม
 2.2.3 ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 25481711107102

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25481481106814
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

 2.2.4 ออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 25551411100852
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

 2.2.5 ออกแบบอตุสาหกรรม 25531961103156
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

 2.3 การออกแบบ-

 การออกแบบเคร่ืองประดับ
 2.3.1 การออกแบบเคร่ืองประดับ 25480191106157  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา

25400081101072  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 2.3.2 ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ 25531961103167
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองประดับ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

 2.4 การออกแบบ-

      การออกแบบบรรจุภณัฑ์
 2.4.1 การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 25481441103928

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25411941100315
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

 2.4.2 ออกแบบบรรจุภณัฑ์ 25481991108745
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภณัฑ์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

 2.4.3 ออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 25531661101151
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบส่ิงพิมพ์และบรรจุภณัฑ์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25470201100656
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

25480271110645
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

 2.5 การออกแบบ-

      การออกแบบผลิตภณัฑ์
 2.5.1

การออกแบบทัศนศิลป์ - 

การออกแบบผลิตภณัฑ์
25551131102335

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป-์การออกแบบ

 ผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 2.5.2 การจัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 25510071100397
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 2.5.3 การออกแบบผลิตภณัฑ์ 25481441107337
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25540741100373
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25550511100683
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25520191101279
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

25561801100373
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25300681100133
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

 2.5.4 การออกแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม 25531661101768
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

 2.5.5 เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์ 25541701103125
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25551411106511
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

 2.5.6
เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุ

ภณัฑ์
25551631105953

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

 2.5.7 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภณัฑ์ร่วมสมัย 25581911103292
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภณัฑ์ร่วมสมัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 2.5.8
ศิลปประยกุต์และ

การออกแบบผลิตภณัฑ์
25540151100142

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยกุต์และการออกแบบผลิตภณัฑ์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 2.5.9 ออกแบบผลิตภณัฑ์ 25582861102331
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

25521551106052
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

25481441100587
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25521601104696
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25481911106362
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

หนา้ 18 / 69



กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 2. ศิลปกรรมศาสตร์

    สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.5 การออกแบบ-

      การออกแบบผลิตภณัฑ์
 2.5.9 ออกแบบผลิตภณัฑ์ 25531951101851

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25500081106631  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25481431108135
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

 2.6 การออกแบบ-

      การออกแบบส่ิงทอ
 2.6.1

ศิลปะการออกแบบ

พัสตราภรณ์
25400051100112

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 2.6.2 ออกแบบผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ 25501941102734
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

 2.7 การออกแบบ-

      การออกแบบแฟชั่น
 2.7.1 การออกแบบแฟชั่น 25481921104372  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25600541100524
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 2.7.2
การออกแบบแฟชั่น

และเคร่ืองแต่งกาย
25531911105017

 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเคร่ืองแต่งกาย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 2.7.3 การออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 25470511101292
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25481911106237
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 2.7.4 การออกแบบและธุรกจิแฟชั่น 25511971101952
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25481031104935
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและธุรกจิแฟชั่น 

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

 2.7.5 แฟชั่นดีไซน์ 25440681100241  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 2.7.6 ออกแบบแฟชั่น 25511911101674
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25491801103389  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 2.7.7 ออกแบบแฟชั่นผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 25501941102857
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

 2.7.8
ออกแบบแฟชั่นและ

การจัดการสินค้า
25531911103285

 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 2.7.9 ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 25501941102723
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25481921104438
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบส่ิงทอและแฟชั่น

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

 2.8 การออกแบบ-อื่น ๆ  2.8.1 การออกแบบกราฟิก 25540541100314  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 2.8.2 การจัดการตราสินค้าหรูหรา 25600081100534
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 2.8.3
การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรม

แนวใหม่
25590041101089

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ 

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2.8.4 การออกแบบส่ือสร้างสรรค์ 25571241102846
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 วิทยาเขตกรุงเทพมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

25571241102835
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสร้างสรรค์ (หลักสูตรสองภาษา

 วิทยาเขตกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 2.8.5 การออกแบบอนิเทอร์แอคทีฟและเกม 25510541102357
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอนิเทอร์แอคทีฟและเกม

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 2.8.6 ส่ือ ศิลปะและการออกแบบส่ือ 25530041102422  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2.8.7 ออกแบบนิเทรรศการและการจัดแสดง 25491651106961
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทรรศการและการจัดแสดง

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 2.9 สถาปัตยกรรม  2.9.1 การผังเมือง 25450051100466  หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25551971101506  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

 2.9.2 การออกแบบสถาปัตย์ 25490011105449
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตย ์(หลักสูตรนานาชาติ)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2.9.3 เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 25561551101534
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

25562871103689
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

25531441101977
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25481761105318
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25481931107692
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 2. ศิลปกรรมศาสตร์

    สถาปัตยกรรมศาสตร์
 2.9 สถาปัตยกรรม  2.9.3 เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 25511951103399

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25592851101756
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง 

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

 2.9.4 ภมูิสถาปัตยกรรม 25390011100072
 หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25540211103366
 หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25520131106223  หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25591981100229
 หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม (5 ปี)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25541981100944
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

 2.9.5 ภมูิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25370021100262  หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25470051100479  หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25560161101991
 หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 2.9.6 สถาปัตยกรรม 25510161106269
 หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25450051100444
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25500041103508  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25500051100585  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25540211103028  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25420141100687
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25521431103156  หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25360541100527  หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25540101101845  หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25490011105798  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25540151100153
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25551941101233
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25481981100879
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25481961108494
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25501911106555
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25501991109039
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25520131101069  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25501481107727
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25491501104782  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25490231105163  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25500081105628
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

25360541100268  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25572291100975  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันอาศรมศิลป์

25571661104182
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25481931110651 หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

 2.9.7 สถาปัตยกรรมไทย 25500081105639
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตร 5 ปี)

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

25420011100266  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25441931100251
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอตุสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

 2.9.8 สถาปัตยกรรมผังเมือง 25480211106554
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25420011100277
 หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2.9.9
สถาปัตยกรรมและ

การออกแบบชุมชนเมือง
25521951102579

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 ชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
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 2. ศิลปกรรมศาสตร์

    สถาปัตยกรรมศาสตร์
 2.9 สถาปัตยกรรม  2.9.10 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 25550511100694  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25370021100251  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25380041100333  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25551971101528  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25390201100264  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

25500211107423  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25530681101681  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

25511071107385
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

25400741100669
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25551801101182
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25320031100379  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25550271101924  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

25580181100364
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 2.9.11 สถาปัตยกรรมหลัก 25510161106258
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.1 กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 25480191106113

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.1.2 การผลิตแอนิเมชั่น 25490061102655
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยมหดิล

 3.1.3 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 25510511108902  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25521471107267
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

 3.1.4
การออกแบบกราฟิกและ

มัลติมิเดีย
25491661102552

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

 3.1.5 การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม 25491031104835
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25600511100115 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและส่ือเชิงโต้ตอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25491031111866
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

 3.1.6 การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 25570051102427

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล

 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 สถาบันเทคโนโลย ีDigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา

 3.1.7 การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 25601031100203
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

 3.1.8 การออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ 25552251103116
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ

 วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม

 3.1.9 การออกแบบส่ือดิจิทัล 25581951101406
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25571331100809  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25500541103447  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25511301103307  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 3.1.10 การออกแบบส่ือนวัตกรรม 25480201100681  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 3.1.11 การออกแบบส่ือสารดิจิตัล 25500081105606
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสารดิจิตัล (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.1.12 การออกแบบส่ือสารออนไลน์ 25560541100654  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.1.13 เกมและแอนิเมชัน 25510541102335  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.1.14 ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 25560681102268  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยรังสิต

 3.1.15
ความมั่นคงคอมพิวเตอร์

และไซเบอร์
25491791108597

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

 3.1.16
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์

และมัลติมีเดีย
25470511101268

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 3.1.17 คอมพิวเตอร์กราฟิก 25481031104946
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

 3.1.18 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 25570271100306  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา

 3.1.19 คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 25470681101043  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.1.20 คอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย 25470681102112  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.1.21 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 25501001104427  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.22 คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 25481761106624

 หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25510681102588  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.1.23 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 25522261103878  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

25490561100671
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 3.1.24 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 25510211107176
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 3.1.25 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 25581501102071
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

 3.1.26 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ 25540541100819
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.1.27 ดิจิตอลกราฟิก 25572831105148
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก หลักสูตรต่อเนื่อง 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

 3.1.28 ดิจิทัลมัลติมีเดีย 25581431100172  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

 3.1.29 ดิจิทัลมีเดีย 25561111100275  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25540101102014
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.1.30 ดิจิทัลอาร์ตส์ 25501621101243  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25470541100744  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25470541102994  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.1.31 เทคโนโลยดิีจิทัลมีเดีย 25610901100075  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยธนบุรี

 3.1.32 เทคโนโลยมีัลติมีเดีย 25511931103149
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25511911106714
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25521941102534
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25551981103713
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25501991109028
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25541771101064
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25541721104308
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25551451103769  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25481571102977  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25550541103803  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25532281101431  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น

25591471101865  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

 3.1.33
เทคโนโลยมีัลติมีเดียและ

การสร้างภาพเคล่ือนไหว
25480241101743

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 3.1.34 เทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนนิเมชัน 25521331105394
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น

 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25520031107739
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25541131102209
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25520031100539
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25500591100967
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25500611100385
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25531221103784
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

25531561104456
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25521731109281
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25541711105376
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25500231105298
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.34 เทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนนิเมชัน 25591161100408

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 วิทยาลัยเซาธ์อสีท์บางกอก

25521101103868
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 วิทยาลัยสันตพล

25521101103857
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยสันตพล

 3.1.35 เทคโนโลยส่ืีอดิจิทัล 25571911105113  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 3.1.36 โทรคมนาคมและการส่ือสารขอ้มูล 25601711100096
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทรคมนาคมและการส่ือสารขอ้มูล 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

 3.1.37 นวัตกรรมการออกแบบและการสร้างสรรค์ส่ือ 25480101106056
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการสร้างสรรค์ส่ือ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.1.38 ภาพเคล่ือนไหวและส่ือผสม 25521661103231  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพเคล่ือนไหวและส่ือผสม มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

 3.1.39 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 25480161105377
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25541741105302
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 3.1.40 ภาพยนตร์และส่ือดิจิตอล 25501031104757
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิตอล

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25500091108443
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิตอล 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3.1.41 ภาพยนตร์และสือดิทัล 25580541100015  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสือดิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.1.42 มัลติมีเดีย 25500681101428  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต

25491081109173  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเอเชียน

 3.1.43 มัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ 25511301101147  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 3.1.44 มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 25491711107845
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลย ี

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

 3.1.45 มัลติมีเดียแอนิเมชัน 25500541101579  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.1.46 มีเดียอาตส์ 25500541103469  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโมบายเว็บแอพพลิเคชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25510141102184  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 3.1.47 วิชวลเอฟเฟกต์ 25540541100821  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.1.48 วิชวลเอฟเฟค 25540681100343  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.1.49 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ - มัลติมิเดีย 25520141104683
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ -มัลติมิเดีย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 3.1.50 เว็บและโมบายเทคโนโลยี 25560561100792
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 3.1.51 ส่ือดิจิทัล 25571911101052  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25501811100996  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม

25492251107597  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม

25600511100104 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 3.1.52 ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 25551471101725
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

 3.1.53 แอนนิเมชัน 25490041103204  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.1.54 แอนิเมชันและมัลติมิเดีย 25500591100155  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25481741102346
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 3.1.55 แอนิเมชันและส่ือสร้างสรรค์ 25581811102582  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม

 3.2 เคมีประยกุต์  3.2.1 เคมีประยกุต์ 25481701105402  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25280011100035
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยกุต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25521371101945  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยกุต์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

25480681101279  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยกุต์ มหาวิทยาลัยรังสิต

25530021100113  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยกุต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25480241101653  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยกุต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 3.2.2 เคมีเพื่ออตุสาหกรรม 25510101105227  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.2.3 เคมีวิศวกรรม 25420011100356  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.2.4 เคมีส่ิงแวดล้อม 25510161106181
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีส่ิงแวดล้อม 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.2.5 เคมีอตุสาหกรรม 25450021101104  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25360041100105  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25500221100123  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ

25510151106505
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25511971101873
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.2 เคมีประยกุต์  3.2.5 เคมีอตุสาหกรรม 25501471103654  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25481741101288
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25501531104933
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25480101107013  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25520161105506
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.2.6 เคมีอตุสาหกรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ 25550131101344
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 3.3 จุลชีววิทยา  3.3.1 จุลชีววิทยา 25420011100299  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25230021100064  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25360031100069  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25440041100069  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25550221103392  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ

25250141100025
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25551981103162
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25500201108208  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490191106529  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา

25520271104801  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา

25510211107198  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25541721104297  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25511741102878
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25551511102359
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25501521101703  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25501571102845  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25471711102498  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25450091100999  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500081106719  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

25510101104902  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25360181100189  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25591601101061 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

 3.3.2 จุลชีววิทยาอตุสาหกรรม 25531661101138
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอตุสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25480731102017
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอตุสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25520161105517
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอตุสาหกรรม 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.4 ชีวเคมี  3.4.1 ชีวเคมี 25420011100288  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25380021100432  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25350031100024  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25490191106531  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

25550271101902  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา

 3.4.2 ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 25310041100032
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.4.3 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ 25570201100174  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 3.5 ปิโตรเคม/ีพอลิเมอร์/

      ยาง
 3.5.1 เทคโนโลยปีิโตรเลียม 25581911101661

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยปีิโตรเลียม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25581971101983  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยปีิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

 3.5.2 เทคโนโลยยีาง 25562741103551
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีาง หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

25500101106126  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25590101101233
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.5.3 เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 25520131105132  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25491641100873
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

 3.6.4 ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25500081106776
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.6.5 วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 25590221101416  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หนา้ 24 / 69



กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.6 วัสดุศาสตร์  3.6.1 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 25520031106806

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 3.6.2 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 25570061102338
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล

 3.6.3 วัสดุศาสตร์อตุสาหกรรม 25571941101066
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

 3.6.4 อตุสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ 25510271104449
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ

 มหาวิทยาลัยพะเยา

 3.7 อญัมณีและ

      เคร่ืองประดับ
 3.7.1 เคร่ืองโลหะและรูปพรรณอญัมณี 25481951102158

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองโลหะและรูปพรรณอญัมณี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

 3.7.2 เทคโนโลยแีม่พิมพ์เคร่ืองประดับ 25511941101824
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยแีม่พิมพ์เคร่ืองประดับ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

 3.7.3 อญัมณีและเคร่ืองประดับ 25480191106146
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอญัมณีและเคร่ืองประดับ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

25500091109354
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอญัมณีและเคร่ืองประดับ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3.7.4 อญัมณีวิทยา 25390041100031  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอญัมณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.7.5 อญัมณีศาสตร์ 25501601106281
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอญัมณีศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

 3.8 วาริชศาสตร์  3.8.1 วาริชศาสตร์ 25490191107622  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

25200101100071  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.9 สถติิ  3.9.1 สถติิ 25430021100279  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25520031106795  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25420041100113  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25480221105104  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

25520141104672  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25400051100371  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25370201100216  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490191106564  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยบูรพา

25510271103562  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยพะเยา

25500211107287  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25480131103034  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25450091100966  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500081106686  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25440101100404  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25110011100025 หลักสูตรสถติิศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.9.2 สถติิคณิตศาสตร์ 25450011101834  หลักสูตรสถติิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.9.3 สถติิธุรกจิและการประกนัภยั 25460151100896
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิธุรกจิและการประกนัภยั 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.9.4 สถติิประยกุต์ 25430151100926
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25390031100467  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25511911104677
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25521031101802  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25401331101047  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25491771101395  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25481441102567  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25381481100401  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25491721111075  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25511761106054  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25501521101771  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25491601103398  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25491661102102  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25361671100319  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25481691101518  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25501711108252
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25170071100017  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25510161106203
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25450011101823  หลักสูตรสถติิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิประยกุต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.9.5 สถติิศาสตร์ประยกุต์ 25551561103839
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิศาสตร์ประยกุต์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.9 สถติิ  3.9.6 สถติิสารสนเทศ 25571981100216

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

 3.9.7 สถติิสารสนเทศศาสตร์ 25521491105673
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิสารสนเทศศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

 3.10 คณิตศาสตร์  3.10.1 คณิตศาสตร์ 25550171103677
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรกา้วหน้า

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25420011100312  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25290021100217  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25320031100043  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25100041100016  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25480221105115  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

25440141100206
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25511911104688
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25400051100167  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25340201100134  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490191106507  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

25510271103584  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

25500211107142  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25530061101884  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล

25480131103023  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25491411102565  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

25491771101384  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25551431100516  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25481441102556  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25511491108146  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

25491721109501  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25511741102902
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25431761101217  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25521501106607  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25491511104006
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25501521101692  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25511541101346  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

25481551109343  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

25481561109164  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25421621100434  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25501751103025  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25501641100806  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

25491731104394  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25431671100688  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25481691101553  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25481701105604  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25491711107788  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25160071100038  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25450091100944  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500081106697  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25510101104845  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25550181100045  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 3.10.2 คณิตศาสตร์การจัดการ 25560051100042  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 3.10.3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25530151100422
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.10.4 คณิตศาสตร์ประกนัภยั 25520061104302
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกนัภยั (หลักสูตรนานาชาติ)  

 มหาวิทยาลัยมหดิล

 3.10.5 คณิตศาสตร์ประยกุต์ 25520061103896
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยมหดิล

25540021101971  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25450031101691  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25510151106516
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25410051100225  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25491531104346
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.10 คณิตศาสตร์  3.10.5 คณิตศาสตร์ประยกุต์ 25471751101503  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25481701105391  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25500081106708  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25500101107623  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25480161105344
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25511551111078 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

 3.10.6 คณิตศาสตร์สารสนเทศ 25491661101944
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

 3.10.7 คณิตศาสตร์อตุสาหการ 25580061100596
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยมหดิล

 3.11 ฟิสิกส์ประยกุต์  3.11.1 ฟิสิกส์ประยกุต์ 25520141104661
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25511911101718
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25561981101598
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25501991109052
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25560251101001
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25480201103368  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490191110118
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

25500211107243  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25590131100101  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25511741102935
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25551561103637  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25501591103376  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

25531661101149  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25481701105457  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25510161106192
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25601531100377
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

 3.11.2 ฟิสิกส์อตุสาหกรรม 25601471100347 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

 3.11.3 ฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์ 25430151100937
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.12 นักบินและเทคโนโลยี

         ด้านการบิน
 3.12.1 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 25432211101138

 หลักสูตรเทคโนโลยกีารบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

 3.12.2 การจัดการท่าอากาศยาน 25541431101011
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

 3.12.3 การจัดการท่าอากาศยาน 25432211101116
 หลักสูตรเทคโนโลยกีารบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน 

 สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25430171101108  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

 3.12.4 การบิน 25591141100057
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

25590541100782 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภยัการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.12.5 เคร่ืองวัดประกอบการบิน 25552211102177
 หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยอีากาศยาน สาขาวิชาเคร่ืองวัดประกอบการบิน 

 สถาบันการบินพลเรือน

 3.12.6 นักบินพาณิชย์ 25530681104414  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย ์มหาวิทยาลัยรังสิต

25490681101146  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย ์มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.12.7 นักบินพาณิชย์ 25561431102205
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชยต์รี (หลักสูตรนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

 3.12.8
นายช่างบ ารุงรักษา

อากาศยาน
25482211103979

 หลักสูตรอนุปริญญาการบ ารุงรักษาอากาศยาน สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 

 สถาบันการบินพลเรือน

 3.12.9 บ ารุงรักษาเคร่ืองส่ือสารการบิน 25352211100296  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาบ ารุงรักษาเคร่ืองส่ือสารการบิน สถาบันการบินพลเรือน

 3.12.10 วิทยาศาสตร์การบิน 25501931101888
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบิน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

 3.12.11 อเิล็กทรอนิกส์การบิน 25482211103981
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์การบิน

 สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25552211102109
 หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยอีากาศยาน สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์การบิน 

 สถาบันการบินพลเรือน
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.13 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  3.13.1 เคมี 25470011100609  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25290021100241  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25370031100059  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25490041103158  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25480221105172  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ

25400141100494  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25481921104192  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25511911104701  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25421981100412  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25481991105696  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25550171103655
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรกา้วหน้า

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25400051100382  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25580261101037  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนครพนม

25500201105341  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

25410191100175  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

25510271103617  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา

25500211107153  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25500061102307  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหดิล

25500061102421  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล

25500131103183  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25491391105059  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี

25491411102622  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

25481771101258  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25491431101138  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25481441102512  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25481451107428  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25491471106757  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25381481100377  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25541491102806  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

25491721109512  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25511741102867  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25511761106076  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25491501104905  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25481511104128  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25501521101714  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25501541100489  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

25501561110988  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25501571102823  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25531581101073  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็

25401591100776  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

25551601104339  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25431601104339  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25431621100119  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25581531100331
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25501751102992  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25491641100851  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

25491661101909  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25491731107138  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25521671103557  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25511681102433  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

25481691101575  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25481701105492  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25481711107023  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25160071100049  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25450091100911  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500081106664  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร

25430101100998  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25380181100147  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 3.13.2 ชีววิทยา 25420011100389  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25230021100086  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25250021100099
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (รังสีประยกุต์และไอโซโทป)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.13 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  3.13.2 ชีววิทยา 25450031101702  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25380041100085  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25480221105161  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ

25550171103666
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรกา้วหน้า

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25340201100123  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

25410191100219  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา

25510271103606  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา

25500211107164  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25500061102318  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหดิล

25501411101982  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

25491771101417  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25541431100998  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25471441101429  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25481451107441  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25431471100967  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25381481100388  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25501491105974  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

25491721109578  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25541741101162
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25511761106065  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25491501104769  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25501521101725  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25511541102281  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

25511551106567  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

25491561110278  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25501571102834  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25541581100567  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็

25501591103264  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

25491601106853  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25491621100353  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25501751103003  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25501641100817  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

25491661101988  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25491731107127  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25491671102283  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25481691101529  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25481701105503  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25471711102509  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25160071100062  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25450091100988  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500081106675  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

25510101104957  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25550181100091  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25520031108663  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25590261100544 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนครพนม

 3.13.3 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 25450061100816  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหดิล

 3.13.4 ชีววิทยาประยกุต์ 25511911104712
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25511971101862
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25560251100999
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25551371100284  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

25481431107325  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25431601101017  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25501641100828  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

25481701105413  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

 3.13.5 ธรณีวิทยา 25420011100323  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25330041100056  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.13.6 ธรณีศาสตร์ 25470061101224  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล

 3.13.7 พันธุศาสตร์ 25420011100953  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.13 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  3.13.7 พันธุศาสตร์ 25270021100092  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.13.8 พืชศาสตร์ 25040011100016  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25470221102076  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

25481931101897
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25531961102043
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25551971101552
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25481981100892
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25481991105718
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 4 ปี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25481991105718
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

25481441102466  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25551751101311  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25561731101736  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25541931105685
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

 3.13.9 ฟิสิกส์ 24770011100016  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25290021100239  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25160031100078  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25290041100017  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25480221105126  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

25550171103688
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรกา้วหน้า

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25400051100404  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25410191100759  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

25580261101026  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม

25340201100112  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25510271103595  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา

25500211107232  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25500061102331  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหดิล

25520061103828  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล

25491411102611  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

25551431100527  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25481441102501  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25481451107452  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25381481100366  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25541491102795  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

25491721109534  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25491501104602  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25501521101736  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25501541100478  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

25491561110436  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25501571102812  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25541581100578  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็

25401621100072  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25501751103014  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25491641100884  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

25511731107017  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25481691101542  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25501701108982  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25481711106999  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25160071100051  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25450091100977  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500081106743  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25420101100569  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25510101110752
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25390181100161  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 3.13.10 ฟิสิกส์วิศวกรรม 25560151100627
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.13 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  3.13.11 ฟิสิกส์อเิล็กทรอนิกส์ 25400051100393  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 3.13.12 ฟิสิกส์อตุสาหกรรม 25570181102692  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 3.13.13 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 25570061100922
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยมหดิล

25430681100644  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.13.14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 25470021101782  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25531291104399
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

25520061103841
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยมหดิล

25480241101225  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 3.13.15 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 25290021100228
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.13.16 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี 25570021101491
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.13.17 สัตววิทยา 25420011100301  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25360041100094  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.13.18 สัตวศาสตร์ 25460021100993  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25480041103315  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25470221102087  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

25481931101921
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25501911106533
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25531961102122
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25551971101563
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25401981100689
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25481991105729
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25481991105729
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 ควบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

25550271101867  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

25500211107298  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25480131103056  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25481441102477  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25511761106087  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25501501105277  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25501521101681  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25491791100374  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25501561109605  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25591571100303  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25541581100589  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็

25501621100466  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25561731101747  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25561671100863  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25541681100906  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

25481711107203  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25520161101107
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักด์ิ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25510161110231
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25551751106553 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

 3.13.19 สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม 25580021102987 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ  3.14.1
การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการ

ท่องเที่ยว
25531551103252

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

 3.14.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 25481741110751
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 3.14.3 การบูรณาการสารสนเทศอจัฉริยะ 25551791102474
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบูรณาการสารสนเทศอจัฉริยะ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

 3.14.4 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 25601031100113  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ  3.14.5 การวิเคราะหข์อ้มูลธุรกจิ 25400741100704

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหข์อ้มูลธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

 3.14.6 ชีวเวชศาสตร์ 25510101105047
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (แบบกา้วหน้า)

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25520191101246  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.14.7 ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 25592271100918
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 3.14.8 เทคโนโลยสีารสนเทศทางสถติิ 25511451101234
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางสถติิ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

 3.14.9 ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 25601881100308
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

วิทยาลัยนครราชสีมา

 3.14.10 พลังงานทดแทน 25510131100629  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 3.14.11 โภชนาการและการก าหนดอาหาร 25591671100091
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25490011105765
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25571531100341
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

 3.14.12
โภชนาการและการจัดการความปลอดภยัใน

อาหาร
25500211107265

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภยัในอาหาร

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 3.14.13 โภชนาการอาหารและการก าหนดอาหาร 25550101103073
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาศาสตร์และการก าหนดอาหาร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.14.14 ระบบสารสนเทศเอน็เทอร์ไพรส์ 25560681102281  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอน็เทอร์ไพรส์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.14.15 วิทยาการขอ้มูล 25591471101876  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

 3.14.16 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25461091102702
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)

 3.14.17 วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 25590031101472
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 3.14.18 วิทยาการอาหารและโภชนาการ 25480111105934
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

 วิชาเอกกอาหารโภชนาการและการประยกุต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 3.14.19 วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 25450031100104
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย ์

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 3.14.20 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 25480241101754  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25501651100616  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25551501102843  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25521531105273
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

 3.14.21 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 25560021101714
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.14.22 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 25510101104834
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.14.23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารยาง 25500181100703
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารยาง

 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 3.14.24
อปุกรณ์ชีวการแพทยแ์ละเทคโนโลยชีีว

การแพทย์
25540591105552

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอปุกรณ์ชีวการแพทยแ์ละเทคโนโลยชีีวการแพทย ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 3.15 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมอากาศยาน
 3.15.1 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 25490681101451

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน

 มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.15.2 วิศวกรรมการบิน 25540741100362
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

 3.15.3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 25500151106381
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25430021100303
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.15.4 วิศวกรรมอากาศยาน 25500171105527
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25490011107486
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.16 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมเกษตร
 3.16.1 วิศวกรรมเกษตร 25481931107679

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25510161100702
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25200021100048  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25450031100058  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25460041100815  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.16 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมเกษตร
 3.16.1 วิศวกรรมเกษตร 25490131107298  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 3.16.2 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 25500171100419
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25521521102098
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

 3.16.3 วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 25481961103241
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25481991103885
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25331911100425
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 3.16.4 วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 25590141101079
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 3.17 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมยานยนต์
 3.17.1 วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ 25480011105268

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.17.2 วิศวกรรมยานยนต์ 25460011101295  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25480171104096
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25560051101651
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาองักฤษ) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25510681103027  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยรังสิต

25480541100734  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25481811100858  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม

25512601105012
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

 วิทยาลัยเทคโนโลยพีนมวันท์

25502281103035
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

 สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น

 3.18 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมชีวภาพ
 3.18.1 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 25500081106798

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.18.2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 25560591101212  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25570151101473
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

25490061102633  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์มหาวิทยาลัยมหดิล

25550681100827  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์มหาวิทยาลัยรังสิต

25510091100579
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500101104596
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25550161102934
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.18.3 วิศวกรรมชีวภาพ 25490211107229  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 3.18.4 วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี 25590011100849  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.19 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมเคมี
 3.19.1 วิศวกรรมเคมี 25490011105675

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25310021100199  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25450031100069  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25530141102614
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25480141103902
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25510151104121
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25580151100247
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25400051100123  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25450051102356

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สองสถาบัน)

 ร่วมกบัมหาวิทยาลัยแหง่น็อตต้ิงแฮม และ มหาวิทยาลัยแหง่นิวเซาท์เวลส์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25470051100345
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25450051100319
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาองักฤษ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25520611103695  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.19 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมเคมี
 3.19.1 วิศวกรรมเคมี 25560611100246

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรสองภาษา)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25481921104293
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25411911100389
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25360171100019  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25520201101359  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

25360191100146  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

25530061101906  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหดิล

25320681100181  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยรังสิต

25410091100321  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500081106809  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร

25490101106283  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25501871109734  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน

25520161105473
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.19.2 วิศวกรรมเคมีบูรณาการ 25490231104318
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 3.19.3 วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 25450181100573
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 

 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 3.20 วิศวกรรมศาสตร์-

      วิศวกรรมชลประทาน/

  วิศวกรรมน้ า/วิศวกรรมดิน

 3.20.1 วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า 25531911104308
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 3.20.2 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 25460021101983
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.20.3 วิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน้ า 25470021101804
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.21 วิศวกรรมศาสตร์-

      วิศวกรรมโทรคมนาคม
 3.21.1 วิศวกรรมโทรคมนาคม 25501951100373

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25551971101427
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25481981100936
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25450171101123
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25481471103494  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25470561101376
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25520161105427
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.21.2 วิศวกรรมโทรคมนาคมและอเิล็กทรอนิกส์ 25410741100277
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอเิล็กทรอนิกส์

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

 3.22 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3.22.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25471011101488

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยชินวัตร

25470051100367
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25450061100895
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยมหดิล

25330741100188
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25510141104772
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25420011100345  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25300511100178  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25300021100231  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25551801101171  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25460031100072  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25411001100456  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

25430041100092  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25480221105137  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

25520151106585
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25481921104236
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.22 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3.22.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25441931100328

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25511911104723
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25501941102699
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25531961102144
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25441981100234
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25501991105823
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25501991105823
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

25471401102415
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

25520051102624
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25370201100227
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

25491221106311
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

25521311106617
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเนชั่น

25480191107226
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

25510271104473
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

25490531106033
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยพายพั

25491061109035
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

25500211107276
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25490131103057
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25430241100667
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25320681100179
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

25401331101025
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25491391105072
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี

25491411102587
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

25491771101362
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25501421106999
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ

25521431103112
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25471441101431
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25541451103566
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25551461103884
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

25491471106779
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25551481103695
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25501491105906
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

หนา้ 35 / 69



กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.22 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3.22.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25491721109545

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25511741102924
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25511761106021
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25501501105266
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25491511104063
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25501521101769
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25491791108474
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25501541100502
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

25501551106443
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

25481561109737
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25501571102946
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25491581105152
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็

25401591100787
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

25491601106807
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25501611100724
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

25501621101298
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25471531100273
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25521631102732
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

25491751102833
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25521641103014
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

25491661101898
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25491731104449
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25301671100166
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25491681100719
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

25481691101564
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25481701105514
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25481711107091
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25330071100285  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25511071107363  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

25450091100955
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25390541100126  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25500081106721  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25510101104935
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25511811102483  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

25511651104173  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.22 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3.22.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25510561103676  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25350731100112
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25400181100612
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25381111102225
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25540161102628
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25492031103767
 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิทยาลัยชุมชน

25541521105329
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

 3.22.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ 25450141100534
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25550541100192
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.22.3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์และ

เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต
25581701101285

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์และเทคโนโลยี

 อนิเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

 3.22.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25490011105721
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25460511100661
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25471281102647
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยอีสีเทิร์น

25441801100346
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25470021100421
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25450031101713
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25410041100099
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25480141103913
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25520141104918
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25490151103454
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25470611100066
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25401911100917
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25501941102789
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25521951102568
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25531961102223
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25511971101917
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25481991103852
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25410171100026
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25450051100387
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25560051100031
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25521031105211
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.22 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3.22.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25580261101803

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยนครพนม

25400201100862
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

25441231100433
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25541041100398
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

25510271104484
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยพะเยา

25500061102498
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยมหดิล

25510061100363
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยมหดิล

25480241101675
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25510681103005
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยรังสิต

25531331100906
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25541401100455
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์

25521431102008
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25541541102341
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

25551561102153
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25531661101735
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25521701102368
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25450071100255
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25490231105062
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25530091102743
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25360541100202
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25490101103864
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25511811102494
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยสยาม

25340741100055
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25501121104195
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25581111101109
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25481821102839
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 วิทยาลัยเชียงราย

25512281102057
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น

25542501101256
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์

25520161105438
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25591931101361
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจักรพงษภวูนารถ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

 3.22.5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 25470561101343
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 3.22.6 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 25550021101768
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.22 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3.22.7 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์ 25550021101961

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.22.8 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 25541401102492
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

25541281103613
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 

 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยอีสีเทิร์น

 3.22.9 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25480041100323
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25470511101279  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25531221103086  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

25501231104118  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25530191103104  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

25490531106055  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายพั

25480241101721  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25531471103793  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25551561102131
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25501611100858  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

25561631100014  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

25501711108274
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25540231102367  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25390541100115  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25480101103751  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25570051100223  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25550271101889  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

25510161106247
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.22.10 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 25460021100341
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.22.11 วิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม 25521031105345
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

 3.22.12 วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอนิเทอร์เน็ต 25470511101281
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอนิเทอร์เน็ต

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 3.23 วิศวกรรมศาสตร์-

     วิศวกรรมระบบควบคุม
 3.23.1 วิศวกรรมระบบควบคุม 25520161105451

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.23.2 วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด 25510141104761
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 3.23.3 วิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ 25511531105777
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25570191104122
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

 (หลักสูตรภาษาองักฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.24 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมไฟฟ้า
 3.24.1 ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 25551751101309

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

 3.24.2 วิศวกรรมไฟฟ้า 25490011105732  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25370511100187  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25561131101469  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25430021100257  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25331801100265  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25500031108749  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25410041100101  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25480601102081  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์

25430141100385
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25510151106538
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25580151100225
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาองักฤษ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25520611103684
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25560611100257
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรสองภาษา)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25481921104269
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.24 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมไฟฟ้า
 3.24.2 วิศวกรรมไฟฟ้า 25481911103605

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25501941102756
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25531951101333
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25531961103112
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25551971101449
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25401981100645
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25481991103863
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25360171100043
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25400051100235
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25470051100389
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาองักฤษ) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25540051103818

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สองสถาบัน) 

 ร่วมกบัมหาวิทยาลัยแหง่น็อตต้ิงแฮม และ มหาวิทยาลัยแหง่นิวเซาท์เวลส์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25520901105014  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี

25371031100308  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25400201100851  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

25521231106091  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25530251104721
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25520191105858  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา

25511271103179  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25510271103538  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา

25461041101929
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

25500211107322  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25530061101917  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหดิล

25320681100192  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต

25500831105576  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี

25541511100558
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25531681101186
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

25531461100967  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

25541691100661  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25520161105416
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25511071107374  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

25450231101783  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25411021100403  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

25430091100874  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25330541100142  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25490101103818  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25471811101959  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

25501121104173  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25330181100107  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25301111103363  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25481821102852  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเชียงราย

25552251103127  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม

25562281100398  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น

25501871109699  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน

25510141104737
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ก าลัง และ

พลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25591471101573 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25581971103153
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.24 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมไฟฟ้า
 3.24.3 วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 25460681101648  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง มหาวิทยาลัยรังสิต

25552611101812  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

 3.24.4 วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 25480021100477
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25430021101034
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25521721102416
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25521741102431
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25480541108294
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25480021103561
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25470561101387
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25591121100088
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

 มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

 3.24.5 วิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 25330741100177
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25550021106448
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.24.6 วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 25480061102046  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหดิล

 3.24.7 วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอเิล็กทรอนิกส์ 25530141102671
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25530141102669
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอเิล็กทรอนิกส์

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 3.24.8 วิศวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลังงาน 25560151101033
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลังงาน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.24.9 วิศวกรรมไฟฟ้าอตุสาหการ 25540051103853
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 3.24.10 วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจิสติกส์ 25550021101948
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ-โลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.25 วิศวกรรมศาสตร์-

  วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์
 3.25.1 วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 25520151105999

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25541961101728
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25511971101939
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25531991101372
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25530171102731
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25491041106682
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

25511471104151
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25281111100072
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25511691103018
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25541701103654
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25360511100344  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25572611104119  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

25510161100691
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.25.2 วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกสการบิน 25542211102064
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกสการบิน

 สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

 3.25.3
วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

เพื่ออตุสาหกรรม
25560561100781

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์เพื่ออตุสาหกรรม

 (หลักสูตรทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.25 วิศวกรรมศาสตร์-

  วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์
 3.25.4 วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25531961102291

 หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ

 โทรคมนาคม (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25481981100914
 หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ

 โทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25481991105808
 หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ

 โทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25481991106631
 หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ

 โทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25481911104022
 หลักสูตรครุศาสตรอตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ

 โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25531971102336
 หลักสูตรครุศาสตรอตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ

 โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25321801100297
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25481921104271
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25451911101093
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25481991103874
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25501941102791
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25520541101627
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25510561103766
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25511111101868
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25501871109712
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน

 3.25.5
วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

และระบบคอมพิวเตอร์
25500081106822

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ

 ระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.25.6
วิศวกรรมอเิลคทรอนิคส์

และการส่ือสาร
25450051100433

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิลคทรอนิคส์และการส่ือสาร

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 3.25.7 อเิล็กทรอนิกส์ 25572671102586  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยจีิตรลดา

 3.25.8 อเิล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 25481711107113
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25591411100586
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

 3.25.9 อเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 25501621101401
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

 3.25.10 อเิล็กทรอนิกส์ส่ือสาร 25511761106166
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์ส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

 3.25.11 อเิลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 25541531102417
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอเิลคทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

 3.26 วิศวกรรมศาสตร์-

       วิศวกรรมอาหาร
 3.26.1 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 25430041100081

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25501961106314
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

 3.26.2 วิศวกรรมการอาหาร 25360021100362
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.26.3 วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25531961102212
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

 3.26.4 วิศวกรรมอาหาร 25490131103079  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25501911104362
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25501961106303
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25540161102674
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.26.5 เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหาร 25571791100755
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

 3.27 วิศวกรรมศาสตร์-

    วิศวกรรมอตุสาหการ
 3.27.1 เทคโนโลยวีิศวกรรมอตุสาหการ 25520151104493

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอตุสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.27 วิศวกรรมศาสตร์-

    วิศวกรรมอตุสาหการ
 3.27.2 วิศวกรรมอตุสาหการ 25490011105708

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25420021100177
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25481801102681
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25420031100066
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25440051100116
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25490051108875
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25480051109021

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ (สองสถาบัน)

 ร่วมกบัมหาวิทยาลัยแหง่น็อตต้ิงแฮม และ มหาวิทยาลัยแหง่นิวเซาท์เวลส์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25481031104913
 หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25431231101062
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25430141100341
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25520611103717
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25501941102778
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25401981100724
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25470051100334
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25410041100112  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25440601100308  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์

25520901105025  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

25520151104425
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25481921104449
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25501911103798
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25581951101395
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25531961102199
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25551971101405
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25501991105801
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25370171100033
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25530261100672  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม

25370201100249  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25520191105871  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา

25511271104362  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25510271103505  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา

25471041102246
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

25530061101939  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยมหดิล

25320681100203  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต

25500831105587  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยราชธานี

25510071105292  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25410091100332
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25310541100061  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25500081105988  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.27 วิศวกรรมศาสตร์-

    วิศวกรรมอตุสาหการ
 3.27.2 วิศวกรรมอตุสาหการ 25540101102262

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25521811102506  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม

25470561101398
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25501121104206
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25340181100668
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25451111102157
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25542501101267
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์

25552281101275
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น

25501871109723
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน

25520161105563
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25381321100177  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ สถาบันรัชต์ภาคย์

 3.28 วิศวกรรมศาสตร์-

    วิศวกรรมการส่ือสาร

    และสารสนเทศ

 3.28.1 วิศวกรรมสารสนเทศ 25520161105552
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25570161103184
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

 วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักด์ิ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.28.2 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 25490011105451
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25581971101994
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25450611101605
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25550271101891
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยพะเยา

25501451108771
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25541791103643
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25501601106292
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

 3.29 วิศวกรรมศาสตร์-

    วิศวกรรม โลจิสติกส์
 3.29.1 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 25571031100424

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

25500081106765
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.29.2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25571631100061
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

25530151100433
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25490611100215
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25541961102898
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25551991105424
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25551991105424
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

25531431101673
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25511521106452
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25501601106279
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25571631100983
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

25551641100295
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.29 วิศวกรรมศาสตร์-

    วิศวกรรม โลจิสติกส์
 3.29.2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25541701102697

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25570091102488
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25570541100251
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25460561100475
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25481431107292
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

 3.30 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมการผลิต
 3.30.1 วิศวกรรมการผลิต 25510151104119

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25561971100451
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25460171101067
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25500211107309
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25551421100998
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ

25551541100158
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

25530101102801
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25512281102046
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น

25501871109745  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน

25601981100265
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

 3.30.2 วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 25572501100528
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 

 สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์

 3.31 วิศวกรรมศาสตร์-

 วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ
 3.31.1 วิศวกรรมขนถา่ยวัสดุ 25510151106551

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถา่ยวัสดุ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.31.2 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 25470021100465
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 

 (วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.31.3 วิศวกรรมโลหการ 25521991107726
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25370171100022
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

 3.31.4 วิศวกรรมโลหการและวัสดุ 25490011105754
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25470021100432  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25430141100339
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25460151101436
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25531911104319
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25561951101753
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25501991109063
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25480201100692  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25560241101077  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25490231105084  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25490101103853  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.32 วิศวกรรมศาสตร์-

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 3.32.1 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25490011105653

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25430021100292  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25470021101815
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25321801100308  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25561131100918
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.32 วิศวกรรมศาสตร์-

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 3.32.1 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25450031101724  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25410041100145  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25460041100242
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25440601100297  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์

25540141103831
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25510151106527
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25481921104282
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25401911100884
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25501941102767
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25531951101322
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25481961103252
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25481981103085
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25551971101416
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25501991104102
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25360171100021
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25520611103739
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25560611100235
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรสองภาษา)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25520901105036  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยธนบุรี

25400051100156  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25440051100149
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25450051100332
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรภาษาองักฤษ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25540051104549

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (สองสถาบัน)

 ร่วมกบัมหาวิทยาลัยแหง่น็อตต้ิงแฮม และ มหาวิทยาลัยแหง่นิวเซาท์เวลส์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25441231100444
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25461041101389
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

25471791102666
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25511691104515
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25501071107452
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

25430091100885
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500081106811  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

25490101103829
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25501121104217
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25351111100147
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25481821102863  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาลัยเชียงราย

25501871109688  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน

25510161100713
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.32 วิศวกรรมศาสตร์-

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 3.31.1 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25380201100342  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยนเรศวร

25450191100517
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยบูรพา

25511271103438  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25510271103516  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยพะเยา

25530061101928  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยมหดิล

25500211107311
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25310681100134  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยรังสิต

25571421101024  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ

25330541100131  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25511811102527  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสยาม

25360181100257  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25381321100166  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันรัชต์ภาคย์

25550021106562
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25501991104102
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ควบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

 3.32.2
วิศวกรรมเคร่ืองกล

 (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม)
25430141100352

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ 

 และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 3.32.3 วิศวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์ 25501591103275
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

 3.32.4 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต 25550021101746
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

 (วิทยาเขตศรีราชา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.32.5 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 25450141100556
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25520611103706
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25581931100289
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25501951102206
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25551991104344
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25521601106474
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25481111102212
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25490741101119
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25481111102335
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25551991105031
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25550211103301
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25501871109701
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

 สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน

25520161105449
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25520151105988
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25551911103153
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25521941102545
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25521601102209
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25451071101461
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

25590221101427 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

25601961100509
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.33 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมเหมืองแร่
 3.33.1 วิศวกรรมเหมืองแร่ 25410041100123

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25531961102188
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25490101103842
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.34 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมเรือ
 3.34.1 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ 25440021100416

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.34.2 วิศวกรรมเรือ 25490011105697  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.35 วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ  3.35.1
วิศวกรรมการจัดการธุรกจิเกี่ยวเนื่องกบั

ระบบราง
25570561100589

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกจิเกี่ยวเนื่อง

 กบัระบบราง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 3.35.2 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 25561941100683
 หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

 3.35.3 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 25570161102374
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย ์

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.35.4 วิศวกรรมการวัดคุม 25521951102557
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25520161105462
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.35.5 วิศวกรรมการวัดและควบคุม 25531871103707
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม 

 สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน

 3.35.6 วิศวกรรมขนส่งทางราง 25560161101361
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25590681100359  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบราง มหาวิทยาลัยรังสิต

25592661101316  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบราง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 3.35.7 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 25540171102078
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

 3.35.8 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 25502131108912  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี

25501931108912
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี 

สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.35.9 วิศวกรรมช่างอากาศ 25561111100286  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมช่างอากาศ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 3.35.10 วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 25490011105743
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.35.11 วิศวกรรมท่ออตุสาหกรรม 25380171100563  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

 3.35.12 วิศวกรรมนาโน 25480011105279  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25560161101359
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.35.13 วิศวกรรมปิโตรเลียม 25490011105719  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.35.14 วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 25501911104463
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 3.35.15 วิศวกรรมพลังงาน 25581691102454
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพลังงาน

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25581691100542
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25531431100942
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25521721102405
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25551791103947
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25560161101506
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิทยาเขตชุมพร) 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25470071100224  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25552251103364  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม

25591501101442  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

 3.35.16 วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 25540161102663
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.35.17 วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม 25581561102786
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

 3.35.18 วิศวกรรมพลาสติก 25401911100928
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 3.35.19 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 25501911104349
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25380171100023
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.35 วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ  3.35.20 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา 25530151100444

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.35.21 วิศวกรรมวัสดุนาโน 25530161102965
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.35.22 วิศวกรรมส ารวจ 25490011108421  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25571131101819  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25481921104258
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25461911101015
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25511971101928
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25501991104091
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

 3.35.23 วิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภมูิศาสตร์ 25460021100443
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภมูิศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.35.24 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 25490011105686
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25470021100419
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25450031101735
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25420031100055
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หลักสูตรต่อเนื่อง

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25500211107344
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25490101106305
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25460041100848
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25510141104748
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25510141104759
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25501911103787
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25531961102201
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25541981102968
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25360171100054
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25570191103874
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรภาษาองักฤษ) 

 มหาวิทยาลัยบูรพา

25480201100624  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

25520271104823  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

25400681100742  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต

25400071100057  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25520181102808
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25561111100264
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 3.35.25 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภยัพิบัติ 25560061100335
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภยัพิบัติ 

 มหาวิทยาลัยมหดิล

 3.35.26 วิศวกรรมหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 25481991103896
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25421931100517
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

 3.35.27 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 25560141101921
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25550151105587
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 

 (หลักสูตรภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25550151101662
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 

 (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25601031100282
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.35 วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ  3.35.27 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 25602501100149

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 

สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์

 3.35.28 วิศวกรรมออกแบบผลิตภณัฑ์ 25560171102431
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

 3.35.29 วิศวกรรมอตัโนมัติ 25511531106429
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมัติ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25530141102682
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25520161101118
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมัติ 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.36 วิศวกรรมศาสตร์-

  วิศวกรรมโยธา-กอ่สร้าง
 3.36.1 วิศวกรรมโยธา 25490011105664  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25561131101471  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25430021100246  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25481801102692  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25450031100071  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25460041100826  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25430141100374
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25520141104907
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25510151106549
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25520611103728  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25570611101878
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา (หลักสูตรสองภาษา)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25401931100752
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25401911100873
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25531941101297
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25511951103377
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

25531961102177
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25551971101438
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25511981104001
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25481991103841
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25481921104247
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25530251102458
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25400051100134  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25480051109032

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สองสถาบัน)

 ร่วมกบัมหาวิทยาลัยแหง่น็อตต้ิงแฮม และ มหาวิทยาลัยแหง่นิวเซาท์เวลส์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25440051100138
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25450051100321
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาองักฤษ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25450171101134  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25530261100683  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม

25370201100238  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร

25520191105869  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา

25510271103527  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา

25461041101413
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

25500211107333  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25480061102799  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหดิล

25320681100214  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต

25511471101258  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.36 วิศวกรรมศาสตร์-

  วิศวกรรมโยธา-กอ่สร้าง
 3.36.1 วิศวกรรมโยธา 25521601107249  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25400071100068  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25501071107474  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

25490231105095  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25411021100414  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

25420091100513  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25360541100213  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25490101103831  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25501811100985  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม

25330181100096  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25351111100158  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

25520161105541
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25480021103572
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25531931105313 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

 3.36.2 วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานกอ่สร้าง 25550051104293
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานกอ่สร้าง

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25511931103127
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานกอ่สร้าง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

 3.36.3 วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม 25480021102582
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25520151105955
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.37 เทคโนโลยี  3.37.1 ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 25570681100493  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาซ่อมบ ารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.37.2
เทคโนโลยกีอ่สร้างและเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม
25551751106103

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีอ่สร้างและเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

 3.37.3 เทคโนโลยกีารจัดการผลิตภณัฑ์อาหาร 25551641100363
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการผลิตภณัฑ์อาหาร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

 3.37.4 เทคโนโลยกีารบิน 25480021108228  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.37.5 เทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ 25500061102083
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหดิล

25540031103467
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25541441103453
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

 3.37.6
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

เพื่อการออกแบบ
25481711107124

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25551671100794
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25491661101999
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

 3.37.7 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภณัฑ์ 25531561102702
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภณัฑ์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

 3.37.8 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อเิล็กทรอนิกส์ 25511741102889
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25491791100385
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

 3.37.9 เทคโนโลยเีคมี 25541651101882  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีคมี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 3.37.10 เทคโนโลยชีีวการแพทย์ 25490591101631  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวการแพทย ์มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 3.37.11 เทคโนโลยดิีจิทัลแนวสร้างสรรค์ 25570051101461

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทัลแนวสร้างสรรค์

 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 สถาบันเทคโนโลย ีDigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา

 3.37.12 เทคโนโลยธีรณี 25530031103681  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25380171100034  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

 3.37.13 เทคโนโลยนี้ ามันปาล์มและโอลิโอเคมี 25541971100741
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยนี้ ามันปาล์มและโอลิโอเคมี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

 3.37.14 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 25501231106583
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25551671100772
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25512251102021
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.37 เทคโนโลยี  3.37.14 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 25491751102901

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25491671102226
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25572671105218  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยจีิตรลดา

 3.37.15 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 25540151105687
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 

หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.37.16 เทคโนโลยยีานยนต์ 25501231106594  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

25492251106978  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม

25492251107373
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม

25552641104199
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์

 สถาบันเทคโนโลยยีานยนต์มหาชัย

25562691103522
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

25562801103401
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

25562811103479
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี

25562741103562
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี

25562751103607
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

25562831103314
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

25562841103359
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่

25552641104245
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันเทคโนโลยยีานยนต์มหาชัย

25572791104839

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2

25572841104993
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25572741104812
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

25582861102342
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

25582781102229
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1

25572731104372
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

25582841102182
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25572811104448
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 4

25582761102385
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

25582771102432
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

25572791104863
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2

25572711104278
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

25572721104281
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

25572781104568
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1

25572821104798
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5

25572781104581
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1

25492031103778  หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ วิทยาลัยชุมชน

25481811100869
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 มหาวิทยาลัยสยาม
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.37 เทคโนโลยี  3.37.16 เทคโนโลยยีานยนต์ 25562861104768

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

25572701105076
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

25582751102529
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ (ต่อเนื่อง)

 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

25582801102569
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3

25582821102663
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5

25582821102696
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5

25582821102718
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5

25592721101943
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

25592781101725
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1

25592851101778
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

 3.37.17 เทคโนโลยโียธาและสถาปัตยกรรม 25551631105964
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยโียธาและสถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

 3.37.18
เทคโนโลยวีิศวกรรมการท าความเยน็และ

การปรับอากาศ
25520151104537

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการท าความเยน็และ

 การปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.37.19 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ 25460081101462  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.37.20 เทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์ 25560681104395  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.37.21 เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต 25501551112438  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

 3.37.22 เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ 25572801104741
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3

25572771104319
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

25572821104451
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5

25572711104267
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

25582821102145
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5

25572691104502
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

25572841104497
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25582871102319
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

25572811104437
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 4

25582801102244
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอด็ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3

25572831104463
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

25572831104452
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

25582821102156
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5

25572811104415
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 4

25572781104603
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1

25562801103412
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

25562811103481
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

25562741103573
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

25491771101441
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.37 เทคโนโลยี  3.37.22 เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ 25471581102033

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็

25491611101004
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

25491661102045
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25481691101305
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25541711105422
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25350071100287  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25481991108756
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25582781102602
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1

25582821102652
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5

25582691103311
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

25582801102571
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอด็ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3

25592851101767
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคอตุรดิตถ ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

25592861101882
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเทคนิคอทุัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

 3.37.23 เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 25490151108764
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 

 หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25500091108465
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 

 หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3.37.24 เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 25481501104893
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

 3.37.25 อเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม 25541771105259
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.37 เทคโนโลยี  3.37.26

เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม
25501481107716

 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25551481103381
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

 3.37.27 เทคโนโลยอีเิลคทรอนิคส์ 25520151104447
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ 

 หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25481991109004
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ 

 หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25471991102657
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิลคทรอนิคส์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25520261101558
 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยนครพนม

 3.37.28
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วน
25530251102829

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหการ 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 3.37.29 นวัตกรรมเกษตร 25570681100188  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.37.30 มีเดียทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ 25530141102603
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 3.37.31 โยธาสถาปัตยกรรม 25571691102677
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

 3.37.32 วิศวกรรมการท าความเยน็และการปรับอากาศ 25561991103974
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการท าความเยน็และปรับอากาศ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

 3.37.33 ออกแบบอตุสาหกรรม 25601391100034 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี

 3.38 เทคโนโลย-ี

       ด้านวิศวกรรม
 3.38.1 เทคโนโลยวีิศวกรรมกระบวนการเคมี 25570151100729

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมกระบวนการเคมี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.38.2
เทคโนโลยวีิศวกรรม

การวัดคุมและอตัโนมัติ
25570151100696

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการวัดคุมและอตัโนมัติ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.38.3
เทคโนโลยวีิศวกรรม

เคร่ืองกลและยานยนต์
25570151100663

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.38.4 เทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 25570151100011
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.38.5 เทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต์ 25520151104515
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.38 เทคโนโลย-ี

       ด้านวิศวกรรม
 3.38.5 เทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต์ 25530251100658

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต์

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 3.38.6 เทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา 25601531100399
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

 3.38.7 เทคโนโลยวีิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 25551671100816
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

 3.38.8
เทคโนโลยวีิศวกรรมวัสดุ

และกระบวนการผลิต
25570151100516

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.38.9 เทคโนโลยวีิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 25490151107829
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25530251100669
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 3.38.10 เทคโนโลยวีิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 25530251102818
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25520151104436
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.39 เทคโนโลยี

         อตุสาหกรรม
 3.39.1 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 25571451101128

 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

 แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

 3.39.2 เทคโนโลยอีตุสาหกรรมสถาปัตยกรรม 25481441108362
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสถาปัตยกรรม

 หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

 3.40 วิทยาศาสตร์

        ส่ิงแวดล้อม
 3.40.1 เกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา 25510021104508

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.40.2 วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 25530031103512
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัย

 ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25511881101636 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม วิทยาลัยนครราชสีมา

 3.40.3 อนามัยส่ิงแวดล้อม 25570021102997  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25420171100051  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25500201103539  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490191106643  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.40.4 อนามัยส่ิงแวดล้อมและชีวอนามัย 25511271101087  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25510211107222  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25560241101088  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25591731100266
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25490231105128  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25400181101411

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอบุลราชธานี

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25571341102173  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

25390731100228
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25591011100514  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยชินวัตร

25511831105657
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 3.41 อตุสาหกรรมบริการ  3.41.1 คหกรรมศาสตร์ 25491471109121
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

 3.41.2 อาหารและโภชนาการ 25481921104359
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

25431911100898
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25501941102868
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25551971101517
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25530021100102
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25521491105651
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

25481701106717
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25501621101221  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25541771105597
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

 3.41.3 อาหารและโภชนาการประยกุต์ 25491791108586
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยกุต์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
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 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.42 สารสนเทศ  3.42.1 การออกแบบเว็บและเนื้อหา 25540561100327

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 3.42.2
คอมพิวเตอร์

เพื่อการออกแบบ
25481701104557

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

 3.42.3
เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อโลจิสติกส์อตุสาหกรรม
25521741103274

 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์

 อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 3.42.4 เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ 25551671100761
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

 3.42.5 วิศวกรรมเครือขา่ยและอนิเตอร์เน็ต 25540611101302
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือขา่ยและอนิเตอร์เน็ต 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

 3.42.6 สารสนเทศการแพทย์ 25510681103163  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.42.7 สารสนเทศสถติิ 25510031108111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถติิ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 3.43 โลจิสติกส์  3.43.1 การควบคุมจราจรทางอากาศ 25571141101899
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

 3.43.2 การจราจรทางอากาศ 25541431101044
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

 3.43.3 การจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 25530601100758
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์

25582251101567
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยาน 

 วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม

 3.43.4
เทคโนโลยวีิศวกรรม

อตุสาหการและโลจิสติกส์
25570151100685

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอตุสาหการและโลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 4. เกษตรศาสตร์  4.1 เทคโนโลยกีารเกษตร  4.1.1 เกษตรเคมี 25490131102991  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 4.1.2 เคมีการเกษตร 25290021100162  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.1.3
เคร่ืองจักรกลและ

เมคคาทรอนิกส์เกษตร
25550021101983

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.1.4 เทคโนโลยกีารเกษตร 25521131105943  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25540251101774
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25531591102323
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

25571981100205
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร (ต่อเนื่อง) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

25400051100213  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25480191106124  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา

25521641102935
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

25551931105168
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25551411100885
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

25491601106818
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25581631100073
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

25501751103069
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25500211107175  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25380071100505  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25500101106115
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25492031103712  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาลัยชุมชน

 4.1.5 เทคโนโลยกีารเกษตรและการพัฒนาชุมชน 25560221102515
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตรและการพัฒนาชุมชน

 มหาวิทยาลัยทักษิณ

 4.1.6 เทคโนโลยกีารประมง 25500101108196
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมง 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 4.1.7 เทคโนโลยกีารแปรรูปอาหาร 25501651103891
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารแปรรูปอาหาร 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 4.1.8 เทคโนโลยกีารผลิตพืช 25562831103303
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช หลักสูตรต่อเนื่อง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่

25410171100476
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25501471103676
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร์  4.1 เทคโนโลยกีารเกษตร  4.1.8 เทคโนโลยกีารผลิตพืช 25571511102205
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25531561101058
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25491531104368
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25481691101316
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25510131103994
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25550081103172
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

25582901103123
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช หลักสูตรต่อเนื่อง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

25582901103134
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช หลักสูตรต่อเนื่อง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยขีอนแกน่ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

25582911103269
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช หลักสูตรต่อเนื่อง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีิจิตร สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

25582911103271
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช หลักสูตรต่อเนื่อง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

25592931101733
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช หลักสูตรต่อเนื่อง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

 4.1.9 เทคโนโลยกีารผลิตยางพารา 25531991103003
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตยางพารา 4 ปี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25531991103003

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตยางพารา

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

 วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

 4.1.10 เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์น้ า 25500081106642
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์น้ า 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 4.1.11 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 25531561104287
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25491601108989
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

 4.1.12 เทคโนโลยกีารยาง 25481971103174
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารยาง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

 4.1.13 เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร 25420021100673
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.1.14 เทคโนโลยพีืชผักแบบบูรณาการ 25541391101793
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยพีืชผักแบบบูรณาการ

 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี

 4.1.15 นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารเกษตร 25581991102751
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

 4.1.16 เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 25511971104055
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

 4.1.17 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 25500081106653
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 4.2 วิทยาศาสตร์และ

       เทคโนโลยอีาหาร
 4.2.1 การจัดการเทคโนโลยแีปรรูปอาหาร 25592501100014

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยแีปรรูปอาหาร 

 สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์

 4.2.2 เทคโนโลยทีางการอาหาร 25460011101251
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25450171101325
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25520261101536
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

มหาวิทยาลัยนครพนม

25300681100109
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

มหาวิทยาลัยรังสิต

25330071100026  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25560081101676  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

25490101106272  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25500181100679  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 4.2.3 เทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ 25500591100765
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25572871104759
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร์
 4.2 วิทยาศาสตร์และ

       เทคโนโลยอีาหาร
 4.2.3 เทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ 25582721102921

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

25582841102856
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25592801101839
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3

 4.2.4 นวัตกรรมเทคโนโลยอีาหาร 25560591101201
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยอีาหาร 

 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 4.2.5 โภชนาการและการประกอบอาหาร 25541651101959
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 4.2.6 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 25560151100616
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25501941102914
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25290091100204
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500101106137
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 4.2.7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร
25511551106591

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

25491681100732
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

 4.2.8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 25480221104878
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

 มหาวิทยาลัยทักษิณ

25490191106553
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

 มหาวิทยาลัยบูรพา

25490531106044
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

 มหาวิทยาลัยพายพั

25501521101668
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25431791100175
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25501621101232
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25491711107766
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25500101106148
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25481931110774
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

 4.3 อตุสาหกรรมเกษตร  4.3.1 การจัดการเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร 25500101106104
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 4.3.2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 25481921104405
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

 4.3.3
เทคโนโลยกีารจัดการผลิตผลเกษตรและการ

บรรจุ
25460241100582

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 4.3.4
เทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

เกษตร
25560561100353

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 4.3.5 เทคโนโลยชีีวภาพ 25430031101406  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25470151102282
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25430021100213  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25481931101875
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25531961102133
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25501971109678
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25481991105764
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25481991105764
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

25380051100132  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25470201101591  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490191106542  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร์  4.3 อตุสาหกรรมเกษตร  4.3.5 เทคโนโลยชีีวภาพ 25510271104855  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา

25500211107197  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25500061102329  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยมหดิล

25480131102999  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25450681100679  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

25491771101428
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25501531104955
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25491661102001
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25501691101509  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

25581721101658  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25581561101471
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25551701102946  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25510071105279  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25500081106833  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25510101104889  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25510161106214
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25560161104206
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

 วิทยาเขตรชุมพรเขตรอดุมศักด์ิ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25601521100578 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

 4.3.6
เทคโนโลยชีีวภาพ

ทางอตุสาหกรรมเกษตร
25420041100539

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25540091101664
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพและผลิตภณัฑ์การเกษตร

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 4.3.7 เทคโนโลยชีีวภาพอตุสาหกรรม 25450681101333
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพอตุสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยรังสิต

 4.3.8
เทคโนโลยแีละการจัดการความปลอดภยัของ

อาหาร
25511921105174

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจัดการความปลอดภยั

 ของอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

 4.3.9 เทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร 25520151104583
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 4.3.10 เทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 25510151104143
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 4.3.11 เทคโนโลยอีตุสาหกรรมยางพารา 25510101106331
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมยางพารา

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 4.3.12
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภณัฑ์
25530151104268

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภณัฑ์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 4.3.13 นวัตกรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร 25570021102828
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.3.14 พัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 25531961102267
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25500211107221  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25480081108124  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 4.3.15
พัฒนาผลิตภณัฑ์

อตุสาหกรรมเกษตร
25270021100103

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25510151104132
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25411961100486
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25521521102087
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

 4.3.16 วนศาสตร์ 25430021100235  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.3.17 อตุสาหกรรมเกษตร 25520031100541
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25490231105051
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25360741100237  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25460271101799  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา

25360201100586 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 4.4 ส่ิงทอ  4.4.1 เทคโนโลยเีคมีส่ิงทอ 25501941102712
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีคมีส่ิงทอ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร์
 4.5 วิทยาศาสตร์

      ด้านการเกษตร
 4.5.1 กฏีวิทยา 25280041100141  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฏีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 4.5.2 การจัดการเทคโนโลยฟีาร์ม 25582501100035
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยฟีาร์ม 

 สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์

 4.5.3 การจัดการพืชสวนประดับ 25511551106589
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

 4.5.4 การจัดการพืชสวนและภมูิทัศน์ 25571551103289 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภมูิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

 4.5.5 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 25290021100151
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.5.6 การผลิตพืช 25501911104507
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 4.5.7 การผลิตพืชอตุสาหกรรม 25520201101337  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 4.5.8 การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 25451771101762
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

 4.5.9 เกษตรเขตร้อน 25480021102108  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25480021102119
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.5.10 เกษตรที่สูง 25501431109792  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรที่สูง มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

 4.5.11 เกษตรป่าไม้ 25460131101704  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 4.5.12 เกษตรและอาหาร 25542031102086  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและอาหาร วิทยาลัยชุมชน

 4.5.13 เกษตรศาสตร์ 25550021101972  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25300031100039  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25070041100024  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25490261103129  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

25510251100937  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25500201100097  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25520191101257  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

25510271104405  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

25570061102327  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล

25491771101474  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25481441102455  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

25481451107417  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

25491471109119  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25381481100412  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25501491105941
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

25491721109769  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

25511741102856
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25511761106109  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

25491501104736  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

25491511104028
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25501521101657  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

25481791107628  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25471541100701  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

25501561109335  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25501571102878  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25491601106842  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี

25491611100969  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

25501621101219  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

25491531106361
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25511641102405  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

25501671101878  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25481701106695  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์

25491711108102  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25490231105049  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25520101105691  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25330181100118  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25520161105495
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 4.5.14 เกษตรอนิทรีย์ 25492031103701  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอนิทรีย ์วิทยาลัยชุมชน

 4.5.15 ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 25570061102349
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร์
 4.5 วิทยาศาสตร์

      ด้านการเกษตร
 4.5.16 พืชไร่ 25280041100084  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25360131100342  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 4.5.17 พืชสวน 25280041100095  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25520161101096
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักด์ิ 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25490131103002  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 4.5.18 โรคพืช 25280041100106  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 4.5.19 วิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ 25511491101295
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

 4.5.20 วิทยาการสมุนไพร 25530131102308
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 4.5.21 วิทยาศาสตร์การเกษตร 25540201100248
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

25450061100849  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหดิล

 4.5.22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 25510101105216
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 4.5.23 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 25510161106225
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 4.5.24 อารักขาพืช 25490131102989
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 4.6 การประมง  4.6.1 การประมง 25430031100056
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25510271104427
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

มหาวิทยาลัยพะเยา

25480131102819
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25491711107777  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25330181100424  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25501751112644 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

 4.6.2 การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 25431791100186  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25501551106465  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

25511641102427  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

 4.6.2 ทรัพยากรประมง 25590101101288
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 4.6.3 เทคโนโลยแีปรรูปสัตว์น้ า 25592931101744
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยแีปรรูปสัตว์น้ า หลักสูตรต่อเนื่อง 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

 4.6.4 เทคโนโลยเีพาะเล้ียงสัตว์น้ า 25491731104427
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25582901102267
 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีพาะเล้ียงสัตว์น้ า หลักสูตรต่อเนื่อง

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีดุรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

25592931101621
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีพาะเล้ียงสัตว์น้ า หลักสูตรต่อเนื่อง 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

 4.6.5 นวัตกรรมการจัดการธุรกจิประมง 25600131100045
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกจิประมง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25600131100089
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกจิประมง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 4.6.6 ประมง 25200021100026  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25481931101886  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25501911104474  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25531961102032  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

25481971103106  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25401991101085  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25401991101085
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

25481991107608
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรต่อเนื่อง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25520211101406  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25511761106098  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์

 4.6.7 วิทยาศาสตร์การประมง 25580031101583
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25511981102548
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ
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 4. เกษตรศาสตร์  4.6 การประมง  4.6.7 วิทยาศาสตร์การประมง 25480161105322
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25550201102859  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร

 4.6.8
วิทยาศาสตร์การประมง

และทรัพยากรทางน้ า
25520161105484

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า

 (วิทยาเขตชุมพร) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 4.6.9 วิทยาศาสตร์การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 25480221105159  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  มหาวิทยาลัยทักษิณ

 5. สาธารณสุข

   พยาบาลศาสตร์ 

   เภสัชศาสตร์

 5.1 การพยาบาล  5.1.1 พยาบาลศาสตร์ 25510021108108
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25511131106493  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25571801101151  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25460031100173  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25520031107921
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแกน่

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25520031107932
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25520031107954
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ 

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25520031107965
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอดุรธานี

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25510591102375  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25500591100956  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25492011103271  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

25460041100793  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25460041100207  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25520041108056
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25520041108067
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง

 จังหวัดล าปาง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25520171104888  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25390051100043  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25460261100764  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม

25480251103454  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25390201100106  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

25470201101589  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

25520201108021
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 

 จังหวัดนครสวรรค์ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25520201107986
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอตุรดิตถ์

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลับนเรศวร

25522661107282
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย ์

 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25291291100139  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

25480191106078  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

25520191107974
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี 

 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

25501271103999  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25510271103551  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

25490531105976  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายพั

25490211107196  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25500061102588  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล

25450061100827  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล

25500061102555
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 มหาวิทยาลัยมหดิล

25390061100606
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25520061108587
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหดิล

25520061109116
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดกรุงเทพ 

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25520061104627
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท 

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25520061108273
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25520101108018
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 5. สาธารณสุข

   พยาบาลศาสตร์ 

   เภสัชศาสตร์

 5.1 การพยาบาล  5.1.1 พยาบาลศาสตร์ 25500061110688
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี 

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25520061108655
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหดิล

25490241101957  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25500681100833  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

25500831105633  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี

25501421104031  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ

25491471107613  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25571791100744  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25501661101552  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25551711103511  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25491071107348  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

25490231105141  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25501021108391  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

25420091104305  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25550101102004  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25550101105683
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25520101108031
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง 

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25520101108492
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25520101108086
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดยะลา 

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25491811101074  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

25501651100638  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25540731101215  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25491121103621  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25530181101483  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25491821102976  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย

25501151108799  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

25501141102296  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

25320741100255  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

25530681102287  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยรังสิต

25481261103467  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

25522081106995  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

25512091102236  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

25322121100124  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ

25520061105339
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 จังหวัดสระบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25520031107943
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25520101107906
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25520201107997
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช

 สมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25520041108001
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชธานี จังหวัดพะเยา 

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25470061103272
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพรชบุรี

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25550191104535
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25520031107919
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25511731105702  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี

25520061108194
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25561011100959  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

25551581101615
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็

25611911100101  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 5. สาธารณสุข

   พยาบาลศาสตร์ 

   เภสัชศาสตร์

 5.1 การพยาบาล  5.1.1 พยาบาลศาสตร์ 25470011104402
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย 

สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 5.2 เภสัชศาสตร์  5.2.1 การบริบาลทางเภสัชกรรม 25460011101677
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25300681100076  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

25531811101967  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม

25490101104112
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25490211107207  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 5.2.2 บริบาลเภสัชกรรม 25460041100804  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25400201100838  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

25550271101092  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

25470031102615  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 5.2.3 เภสัชศาสตร์ 25490531109238  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 5 ปี) มหาวิทยาลัยพายพั

25530531103945  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 6 ปี) มหาวิทยาลัยพายพั

25460031101815  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25410041100077  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25560051100064  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25530191104386  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

25490531106022  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายพั

25520061103795  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล

25490231108392  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25390091100249  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25520081106273  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

25510731103124  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25511121104657  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25511121104927  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25460011101688  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25550681100434  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

25490101104123  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25370181100124  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

 5.2.4 เภสัชอตุสาหกรรม 25530101104533
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอตุสาหกรรม (หลักสูตรสองภาษา) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 5.2.5 เภสัชอตุสาหการ 25560681100964  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอตุสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต

 5.3 อาชีวอนามัยและ

       ความปลอดภยั
 5.3.1 ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 25501591103398

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์

 5.3.2 เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามัย 25521661103365
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25601681100767
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

 5.3.3 ชีวอนามัยและความปลอดภยั 25480111105923
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 5.3.4
วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม-อาชีวอนา

มัยและความปลอดภยั
25510031108943

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม-อาชีวอนามัย    

และความปลอดภยั มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 5.3.5 สุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั 25490191106632
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยบูรพา

25490221105285
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยทักษิณ

 5.3.6 อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 25511191104227
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 วิทยาลัยทองสุข

 5.3.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 25480031107353
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภยั มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25532011101407
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

25460171101078
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25520201101315
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

25511271101098
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25510271104629  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยพะเยา

25500061102509  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยมหดิล
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 5. สาธารณสุข

   พยาบาลศาสตร์ 

   เภสัชศาสตร์

 5.3 อาชีวอนามัยและ

       ความปลอดภยั
 5.3.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 25570241101394

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25551431100538
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25591471100212
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

25561481102447
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25511741103058
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25511511101319
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

25551531105366
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

25581711100577
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

25560071103161
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25521071101839
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

25490231105106
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25510101106342
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25501651103834
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25520731103529
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25540181100764
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25582251101163
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม

25571341102184  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

25541141101378
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

25540021100046
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภยัและโภชนาการ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25511881101658
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 วิทยาลัยนครราชสีมา

25531121102714
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยส่ิงแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25531121102714
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) 

มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

25551831106359 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

25611811100111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยสยาม

 5.3.8 อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม 25511021104634
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 5.4 สหเวชศาสตร์  5.4.1 กายภาพบ าบัด 25530191102654  หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

25550271101935  หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

25490241101968  หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25511151101062  หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

25490011105776  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25430201100909  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490231105117
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25500091108421
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25490101103346
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25370031100048  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25460591100568  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25520051102703  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 5. สาธารณสุข

   พยาบาลศาสตร์ 

   เภสัชศาสตร์

 5.4 สหเวชศาสตร์  5.4.1 กายภาพบ าบัด 25520061103817  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหดิล

25300681100098  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

25360731100293
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25420041100135  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25500271112572 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยพะเยา

 5.4.2 กายอปุกรณ์ 25500061103409  หลักสูตรกายอปุกรณศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล

25560061103147
 หลักสูตรกายอปุกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

 มหาวิทยาลัยมหดิล

25530061102367  หลักสูตรกายอปุกรณ์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล

 5.4.5 ทัศนมาตรศาสตร์ 25450071101289  หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25550201102578  หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490681101732  หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

 5.4.6 เทคนิคการแพทย์ 25490011105787  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25330031100011  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25440041100363  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25390051100054  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25400201100849  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

25540191103487  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยบูรพา

25540271100281  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา

25530061101895  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยมหดิล

25490681101743  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยรังสิต

25511741101506
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25491021108039  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

25500101103775  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25360731100282
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25511881101625  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์วิทยาลัยนครราชสีมา

25490231105139  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 5.4.7 เทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก 25410201100367  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร

25570051101448
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก(หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 5.4.8 รังสีเทคนิค 25570011103964  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25460041100837  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25420201100559  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร

25500061102397  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหดิล

25590681100631  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต

25500071107956  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25570101102737
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรสองภาษา) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25600051100474  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25592271101177  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 5.4.9 อปุกรณ์ชีวการแพทย์ 25520591104457  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอปุกรณ์ชีวการแพทย ์มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25450681101535  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอปุกรณ์ชีวการแพทย ์มหาวิทยาลัยรังสิต

 5.5 บริการด้านสุขภาพ  5.5.1 การจัดการสถานพยาบาล 25561531102037
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

 5.5.2 การพยาบาลสัตว์ 25360021100373  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 5.5.3 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 25452031101232  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุวิทยาลัยชุมชน

 5.5.4 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายชุุมชน 25492031103688
 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายชุุมชน

 วิทยาลัยชุมชน

 5.5.5 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 25581431101331
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

 5.5.6 ทันตกรรมคลินิก 25550191105154  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยบูรพา

 5.5.7 ทันตสาธารณสุข 25552141102541  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก

25550191104524
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25550191104513
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25550191103736
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25550191104502
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอบุลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
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 5. สาธารณสุข

   พยาบาลศาสตร์ 

   เภสัชศาสตร์

 5.5 บริการด้านสุขภาพ  5.5.7 ทันตสาธารณสุข 25540191104510
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25550191106122
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25540191104038
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 สถาบันสมทบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน่ มหาวิทยาลัยบูรพา

 5.5.8 เทคโนโลยเีคร่ืองส าอาง 25541121102118
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอสี

เทิร์นเอเชีย

 5.5.9 ปฏบิัติการฉกุเฉนิการแพทย์ 25582661101179
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏบิัติการฉกุเฉนิการแพทย ์

 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25580061100585  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏบิัติการฉกุเฉนิการแพทย ์มหาวิทยาลัยมหดิล

 5.5.10
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

เพื่อสุขภาพและความงาม
25531991103014

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภณัฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม 4 ปี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

 5.5.11 โภชนาการและโภชนบ าบัด 25550271102014  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด  มหาวิทยาลัยพะเยา

 5.5.12 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 25400051100178  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25460201100429  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

25510061109161  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยมหดิล

25590231100618  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25510101105036  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25560731100137
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25551881101877  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์วิทยาลัยนครราชสีมา

25430191102023 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยบูรพา

25450051102975
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 5.5.13 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 25480201103346  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

25580271101692  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยพะเยา

 5.5.14
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการจัดการ

สุขภาพผู้สูงอายุ
25591501100283

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

 5.5.15 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 25531661101724
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

 5.5.16 เวชกจิฉกุเฉนิ 25530271102607  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกจิฉกุเฉนิ มหาวิทยาลัยพะเยา

25530211103308  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกจิฉกุเฉนิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 5.5.17 บูรณาการสุขภาพและความงาม 25521031101813  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

 5.5.18 สัตวแพทยส์าธารณสุข 25370041100062
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยส์าธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 5.5.19 สุขภาพความงามและสปา 25511911106725
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 6. แพทยศาสตร์ 

    สัตวแพทยศาสตร์ 

    ทันตแพทยศาสตร์

 6.1 แพทยศาสตร์  6.1.1 แพทยศาสตร์ 25500011105518  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25340051100025  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25560051102843  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25500251103546  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25542661103289  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25380201100151  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490191104202  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

25530271102596  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

25500211107129  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25500061102544  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ) มหาวิทยาลัยมหดิล

25470061101549
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์)

 สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25500061102972  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหดิล

25470061101538
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25460061100749
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25500061103411
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลราชบุรี

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25510061109609
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า กรมแพทยท์หารบก

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหดิล

25560241100122  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25320681100225  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

25490231105152  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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 6. แพทยศาสตร์ 

    สัตวแพทยศาสตร์ 

    ทันตแพทยศาสตร์

 6.1 แพทยศาสตร์  6.1.1 แพทยศาสตร์ 25500091108419  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25450092201611

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

 สหราชอาณาจักร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25510101104979  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25470181100182  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

25160031100012  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25010041100016  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25500171104559  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25551811100891  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 6.2 การแพทยแ์ผนไทย  6.2.1 การแพทยแ์ผนไทย 25550191106155

 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย

 คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร ร่วมกบั วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25550221103403  หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ

25551271105391  หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25550681100974  หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

25510071108374  หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25520101104936  หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25531971102382
 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

25501991112371

 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25501991110773

 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย

 วิทยาลัยเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภเิษก

 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25481991108205
 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25461431100551
 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

25521741103285
 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25541791103632
 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

25521671103568
 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

25502141104795
 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 

 สถาบันพระบรมราชชนก

25560111104752
หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 6.2.1 การแพทยแ์ผนไทย 25462031102572
 หลักสูตรอนุปริญญาการแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 

วิทยาลัยชุมชน

 6.2.2 การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 25480051100469  หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25480201103436  หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

25510271109671  หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

25510211107097  หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25500191106251
 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

 มหาวิทยาลัยบูรพา

25491661109256
 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25460061100751  หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล

 6.2.3 แพทยแ์ผนไทย 25501571103159  หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา

25511681101443
 หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

25501711100242
 หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

 6.2.4 แพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 25501911104373  หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

25501661101563
 หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

25480241101719
 หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 6. แพทยศาสตร์ 

    สัตวแพทยศาสตร์ 

    ทันตแพทยศาสตร์

 6.3 การแพทยพ์ื้นบ้าน  6.3.1 การแพทยแ์ผนจีน 25570271100295  หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

25560241101066  หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25570681101663  หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

25491771103364  หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

25470731101149  หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

25521881103692  หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา

25521881102515  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา

 6.3.2 การแพทยแ์ผนตะวันออก 25450681100668  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 6.3.3 แพทยแ์ผนจีน 25561821100419  หลักสูตรแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย

25600051100586 หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 6.4 สัตวแพทยศาสตร์  6.4.1 เทคนิคการสัตวแพทย์ 25370021100115  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25501991105812
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์4 ปี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25501991105812
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

25501481103576
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

25531561101047
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

25501751103058
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

25491691101666
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

 6.4.2 สัตวแพทยศาสตร์ 25460011101273  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25200021100061  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25390031100017  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25390041100255  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25460611100651  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

25511931103443  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

25500211107445  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25500061102419  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล

25541021102354  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

25580101100049  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25511971101963
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

 6.5 ทันตแพทยศาสตร์  6.5.1 ทันตแพทยศาสตร์ 25570061100909  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล

25460011101238  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25390051100065  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25470201101848  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

25560271101835  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

25510061103491  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล

25550241102562  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25490681102452  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

25521021104894  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

25380091104316  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500101104089  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25360031100464  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

25090041100015  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25580171100295
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25580051102632 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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