บัญชี 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สาหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.1 โลจิสติกส์

รหัสหลักสูตร

1.1.2

การจัดการโลจิสติกส์พาณิชย์นาวี

25562401100561

1.1.3

การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

25540191102058
25540191104534
25562031100806

1.1.4

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

25531531102574
25591931101372

1.1.5

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

25521031106447
25550241104169
25540541100843
25560541101802
25520731103531
25521331101939
25602281100022
25540511101187

1.2 อุตสาหกรรมบริการ

1.1.6

ธุรกิจพาณิชยนาวี

25541661101152

1.1.7

การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคม
ขนส่ง

25522501103638

1.1.9

การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

25480191108611

1.2.2

การจัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ

25570561100578
25610511100037

1.2.3

การจัดการไมซ์และอิเว็นต์

25590081100331
25531171103068

1.3 ธุรกิจการบิน

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์พาณิชย์นาวี
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
วิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นต์
วิทยาลัยดุสิตธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว้นท์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา วิทยาลัยดุสิตธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

1.2.4

การจัดการไมซ์และอีเว้นท์

25570541100284

1.2.5
1.2.6

การจัดการสปา
กราฟิกดีไซน์

25541171102812
25521431102021

1.2.7

นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

25581131100303

1.2.8

ศิลปะการประกอบอาหาร
และการจัดการภัตตาคาร

25610511100015

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1.3.1

การจัดการเทคโนโลยีการบิน

25530021102521

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25601031100135
1.3.2

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

25571501103273
25530511101715
25570561100624

1.3.3

ธุรกิจการบิน

25521141104853
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (หลักสูตร 2 ภาษา)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.3 ธุรกิจการบิน

1.3.3

รหัสหลักสูตร

ธุรกิจการบิน

25521661102329
25560541101824
25491801103468
25581031100111
25561221101381
25481731106531
25540541100854
25541651101893

1.4 การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

1.3.4

ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว

25540601103358

1.3.5

การบริหารการบิน

25530261102437

1.4.2

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

25530021101834

1.4.4

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

25480091109069

1.4.5

การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

25561551101512

1.4.6

การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ

25490211107242
25540511101334

1.4.7

การจัดการบริการธุรกิจเรือสาราญ

25570541100262

1.4.8

การจัดการประชุมนิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

25550101102127

1.4.9

การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

25560031102727

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการ
บริการระหว่างประเทศ
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่าง
1.4.13
ประเทศ
นวัตกรรมการจัดการ
1.4.14
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
1.4.10

1.7 บริหารธุรกิจ

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.1 การออกแบบการออกแบบภายใน
2.5 การออกแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์

25511731107039
25560681102279
25550091102194

1.4.15 ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

25510071100432

1.4.16 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

25491771101316

1.4.19 วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

25501491105862

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสาราญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1.4.20

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ระหว่างประเทศ

1.4.21

การจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและ
การประชุม

1.7.1

การค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์

1.7.3

การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ

1.7.8

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

25521031102972

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1.7.9

การออกแบบสานักงานอัตโนมัติและการ
จัดการธุรกิจ

25550151100031

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25571791105299

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
25520511101567 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
25570151101484
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
25591531100196
(หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
25530191104577

1.7.14 ธุรกิจสุขภาพ

25482201103157

1.7.15 ภาพยนตร์และศิลปะการแสดง

25561131100931

1.7.16 สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

25541801101462

2.1.1

การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

25531661101162

2.5.5

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

25541701103125

2.5.6

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์

25551631105953
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.8 การออกแบบ-อื่น ๆ

3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย

รหัสหลักสูตร

2.8.1

การออกแบบกราฟิก

25540541100314

2.8.5

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

25510541102357

2.8.6

สื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ

25530041102422

2.8.7

ออกแบบนิเทรรศการและการจัดแสดง

25491651106961

3.1.1

กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

25480191106113

3.1.2

การผลิตแอนิเมชั่น

25490061102655

3.1.4

การออกแบบกราฟิกและ
มัลติมิเดีย

25491661102552

3.1.5

การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

25491031104835
25600511100115
25491031111866

3.1.6

การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล

25570051102427

3.1.7

การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

25601031100203

3.1.9

การออกแบบสื่อดิจิทัล

25581951101406
25571331100809
25500541103447
25511301103307

3.1.10 การออกแบบสื่อนวัตกรรม

25480201100681

3.1.11 การออกแบบสื่อสารดิจิตัล

25500081105606

3.1.12 การออกแบบสื่อสารออนไลน์
3.1.13 เกมและแอนิเมชัน
ความมั่นคงคอมพิวเตอร์
3.1.15
และไซเบอร์
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
3.1.16
และมัลติมีเดีย

25560541100654
25510541102335

3.1.17 คอมพิวเตอร์กราฟิก

25481031104946

3.1.18 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

25570271100306

3.1.19 คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
3.1.21 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

25470681101043
25501001104427

3.1.22 คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ

25481761106624

25491791108597
25470511101268

25510681102588
3.1.23 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

25490561100671

3.1.24 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

25510211107176

3.1.25 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย

25581501102071

3.1.26 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์

25540541100819

3.1.27 ดิจิตอลกราฟิก

25572831105148

3.1.28 ดิจิทัลมัลติมีเดีย
3.1.29 ดิจิทัลมีเดีย

25581431100172
25561111100275
25540101102014

3.1.30 ดิจิทัลอาร์ตส์

25501621101243
25470541100744
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทรรศการและการจัดแสดง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี DigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิตัล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย

รหัสหลักสูตร

3.1.31 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

25610901100075

3.1.32 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

25511931103149
25511911106714
25521941102534
25551981103713
25541771101064
25541721104308
25551451103769
25481571102977
25550541103803
25532281101431
25591471101865

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
การสร้างภาพเคลื่อนไหว

25480241101743

3.1.34 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน

25521331105394

3.1.33

25520031107739
25541131102209
25500611100385
25531221103784
25531561104456
25541711105376
25500231105298
25521101103868
3.1.36 โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
3.1.37

25601711100096

นวัตกรรมการออกแบบและการสร้างสรรค์
สื่อ

25480101106056

3.1.38 ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม

25521661103231

3.1.39 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

25480161105377

3.1.40 ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

25500091108443

3.1.42
3.1.45
3.1.46
3.1.47
3.1.48

มัลติมีเดีย
มัลติมีเดียแอนิเมชัน
มีเดียอาตส์
วิชวลเอฟเฟกต์
วิชวลเอฟเฟค
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3.1.49
มัลติมิเดีย

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยธนบุรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
วิทยาลัยสันตพล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25501031104757

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

25580541100015
25500681101428
25500541101579
25510141102184
25540541100821
25540681100343

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ -มัลติมิเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25520141104683

3.1.50 เว็บและโมบายเทคโนโลยี

25560561100792

3.1.51 สื่อดิจิทัล

25571911101052
25501811100996
25492251107597
25600511100104
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย

รหัสหลักสูตร

3.1.55 แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์

25581811102582

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม

3.5.1

เทคโนโลยีปิโตรเลียม

25581971101983

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3.5.2

เทคโนโลยียาง

25562741103551

3.1.52 ออกแบบดิจิทัลอาร์ต

25551471101725

3.1.53 แอนนิเมชัน
3.1.54 แอนิเมชันและมัลติมิเดีย

25490041103204
25500591100155
25481741102346

3.5 ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/
ยาง

3.12.12 บริหารกิจการการบิน

25511121104602

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน
สถาบันการบินพลเรือน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรอนุปริญญาการบารุงรักษาอากาศยาน สาขานายช่างบารุงรักษาอากาศยาน
สถาบันการบินพลเรือน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
สถาบันการบินพลเรือน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

3.12.13 การขนส่งสินค้าทางอากาศ

25541431101009

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3.12.14 การจัดการการบิน

25432211101127

25500101106126
25590101101233
3.5.3

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

25520131105132
25491641100873

3.6 วัสดุศาสตร์

3.5.4

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

25500081106776

3.5.5

วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

25590221101416

3.6.1

วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

25520031106806

3.6.2

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

25570061102338

3.6.3

วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

25571941101066

3.11 ฟิสิกส์ประยุกต์

3.11.3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

25430151100937

3.12 นักบินและเทคโนโลยี
ด้านการบิน

3.12.1 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

25432211101138

3.12.2 การจัดการท่าอากาศยาน

25541431101011
25432211101116

3.12.4 การบิน

25591141100057
25590541100782

3.12.5 เครื่องวัดประกอบการบิน

25552211102177

3.12.6 นักบินพาณิชย์

25530681104414

3.12.7 นักบินพาณิชย์ตรี

25561431102205

3.12.8

นายช่างบารุงรักษา
อากาศยาน

25482211103979

3.12.11 อิเล็กทรอนิกส์การบิน

25482211103981
25552211102109

25432211101656
3.13 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

3.13.13 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

25570061100922
25430681100644

3.13.15 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ

ชื่อหลักสูตร

3.14.1

25290021100228

การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยว

25531551103252

3.14.3 การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ

25551791102474

3.14.4 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

25601031100113
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หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน สถาบัน
สมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ

รหัสหลักสูตร

3.14.5 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

25400741100704

3.14.9 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

25601881100308

3.14.10 พลังงานทดแทน

25510131100629

3.14.11 โภชนาการและการกาหนดอาหาร

25490011105765
25571531100341

โภชนาการและการจัดการความปลอดภัย
ในอาหาร

25500211107265

3.14.13 โภชนาการอาหารและการกาหนดอาหาร

25550101103073

3.14.15 วิทยาการข้อมูล
3.14.20 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

25591471101876
25480241101754
25501651100616

3.14.12

25551501102843

3.15 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอากาศยาน

3.14.21 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

25560021101714

3.14.22 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

25510101104834

3.14.23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

25500181100703

3.15.1 วิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน

25490681101451

3.15.2 วิศวกรรมการบิน

25540741100362

3.15.3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ

25500151106381
25430021100303

3.15.4 วิศวกรรมอากาศยาน

25500171105527
25490011107486

3.16 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตร
3.17 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมยานยนต์

3.16.4 วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

25590141101079

วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยาน
ยนต์
3.17.2 วิศวกรรมยานยนต์
3.17.1

25480011105268
25460011101295
25480171104096
25560051101651
25510681103027
25480541100734
25481811100858
25512601105012
25502281103035

3.18 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมชีวภาพ

3.18.2 วิศวกรรมชีวการแพทย์

25560591101212
25570151101473
25490061102633
25550681100827
25510091100579
25500101104596
25550161102934

3.19 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี

3.19.3 วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

25450181100573
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาศาสตร์และการกาหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน
มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.20 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมชลประทาน/
วิศวกรรมน้า/วิศวกรรมดิน
3.21 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม
3.22 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

3.20.3 วิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน้า

25470021101804

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.21.2 วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

25410741100277

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

3.22.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์

25541521105329

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3.22.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25490011105721
25460511100661
25471281102647
25441801100346
25470021100421
25450031101713
25410041100099
25480141103913
25520141104918
25490151103454
25470611100066
25401911100917
25501941102789
25521951102568
25531961102223
25511971101917
25481991103852
25410171100026
25450051100387
25560051100031
25521031105211
25580261101803
25400201100862
25441231100433
25510271104484
25500061102498
25510061100363
25480241101675
25510681103005
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.22 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รหัสหลักสูตร

3.22.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25531331100906
25521431102008
25541541102341
25551561102153
25531661101735
25521701102368
25450071100255
25490231105062
25530091102743
25360541100202
25490101103864
25511811102494
25340741100055
25501121104195
25581111101109
25481821102839
25512281102057
25542501101256
25520161105438
25481911104044
25531991102981
25531991101348

3.22.5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
3.22.6

25470561101343

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศาสตร์

25550021101768

3.22.7 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

25550021101961

3.22.9 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

25480041100323
25531221103086
25501231104118
25530191103104
25480241101721
25531471103793
25501611100858
25561631100014
25501711108274
25540231102367
25390541100115
25480101103751
25570051100223
25550271101889
25510161106247
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเชียงราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนรายวิชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.22 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.23 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมระบบควบคุม

รหัสหลักสูตร

3.22.10 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

25460021100341

3.22.11 วิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

25521031105345

3.22.13 วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเม้นต์

25470511101281

3.23.1 วิศวกรรมระบบควบคุม

25520161105451

3.23.2 วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

25510141104761
25430151101319

3.24 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

3.23.3 วิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์

25570191104122

3.24.1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

25551751101309

3.24.2 วิศวกรรมไฟฟ้า

25490011105732
25370511100187
25561131101469
25430021100257
25331801100265
25500031108749
25410041100101
25480601102081
25430141100385
25510151106538
25580151100225
25520611103684
25560611100257
25481921104269
25481911103605
25501941102756
25531951101333
25531961103112
25551971101449
25401981100645
25481991103863
25360171100043
25400051100235
25470051100389
25540051103818
25520901105014
25371031100308
25400201100851
25521231106091
25530251104721
25520191105858
25511271103179
25510271103538

หน้า 9 / 60

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเม้นต์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สองสถาบัน)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.24 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

3.24.2 วิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสหลักสูตร
25461041101929
25500211107322
25530061101917
25320681100192
25500831105576
25541511100558
25531461100967
25541691100661
25520161105416
25511071107374
25450231101783
25411021100403
25430091100874
25330541100142
25490101103818
25471811101959
25501121104173
25330181100107
25301111103363
25481821102852
25562281100398
25501871109699
25510141104737
25591471101573
25470141100626
25501941103768
25481961103228
25481981100824
25481991105786
25520151104482
25481911104009
25501591103174
25331801100276
25481941106894

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเชียงราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลัง และ
พลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25441811100527 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสยาม
3.24.3 วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง

25552611101812

3.24.4 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

25480021100477
25430021101034
25521721102416
25521741102431
25470561101387
25591121100088

3.24.5 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

25330741100177
25550021106448

3.24.6 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

25480061102046
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.24 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสหลักสูตร

3.24.7 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

25530141102671
25530141102669

3.25 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3.24.8 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

25560151101033

3.24.9 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ

25540051103853

3.24.10 วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

25550021101948

3.25.1 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

25541961101728
25511971101939
25531991101372
25530171102731
25511471104151
25281111100072
25511691103018
25541701103654
25360511100344
25510161100691

3.25.2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

25542211102064

3.24.4 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

25531961102291
25481981100914
25481991105808
25481911104022
25531971102336
25481921104271
25451911101093
25481991103874
25501941102791
25511111101868
25501871109712

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์
3.25.6
และการสื่อสาร
3.25.7 อิเล็กทรอนิกส์
3.25.5

25500081106822
25450051100433
25572671102586

3.25.8 อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

25481711107113

3.25.9 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

25501621101401

3.25.10 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

25511761106166

3.25.11 อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

25541531102417
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเลคทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.26 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร

รหัสหลักสูตร

3.26.1 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

25430041100081
25501961106314

3.27 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ

3.26.3 วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

25531961102212

3.26.5 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

25571791100755

3.27.2 วิศวกรรมอุตสาหการ

25490011105708
25420021100177
25481801102681
25420031100066
25440051100116
25490051108875
25480051109021
25481031104913
25431231101062
25430141100341
25520611103717
25501941102778
25401981100724
25470051100334
25410041100112
25440601100308
25520901105025
25520151104425
25481921104449
25501911103798
25581951101395
25531961102199
25551971101405
25501991105801
25370171100033
25530261100672
25370201100249
25520191105871
25511271104362
25510271103505
25471041102246
25530061101939
25320681100203
25500831105587
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สองสถาบัน)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชธานี

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.27 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสหลักสูตร

3.27.2 วิศวกรรมอุตสาหการ

25510071105292
25410091100332
25310541100061
25500081105988
25540101102262
25521811102506
25501121104206
25340181100668
25451111102157
25542501101267
25552281101275
25501871109723
25520161105563
25381321100177
25530251102829
25510141104557
25481961103689
25511981102559
25481991105797
25501921104734
25481911104033
25531971102358
25501941103746
25550021101959

3.29 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรม โลจิสติกส์

3.27.3 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

25510561103755

3.27.4 วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ

25531991103025

3.27.5 วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต

25531991103036

3.29.1 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

25571031100424
25500081106765

3.29.2 วิศวกรรมโลจิสติกส์

25530151100433
25490611100215
25541961102898
25551991105424
25551991105424
25531431101673
25511521106452
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันรัชต์ภาคย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ
เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต เทียบ
โอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.29 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรม โลจิสติกส์

3.29.2 วิศวกรรมโลจิสติกส์

รหัสหลักสูตร
25501601106279
25571631100983
25551641100295
25541701102697
25570091102488
25570541100251
25460561100475
25481431107292

3.30 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิต
3.31 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ

3.30.2 วิศวกรรมการผลิตยานยนต์

25572501100528

3.31.2 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

25470021100465

3.31.3 วิศวกรรมโลหการ

25521991107726
25370171100022

3.32 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

3.32.1 วิศวกรรมเครื่องกล

25490011105653
25430021100292
25470021101815
25321801100308
25561131100918
25450031101724
25410041100145
25460041100242
25440601100297
25540141103831
25510151106527
25481921104282
25401911100884
25501941102767
25531951101322
25481961103252
25481981103085
25551971101416
25501991104102
25360171100021
25520611103739
25560611100235
25520901105036
25400051100156
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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3.32 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

3.32.1 วิศวกรรมเครื่องกล

รหัสหลักสูตร
25440051100149
25450051100332
25540051104549
25441231100444
25461041101389
25471791102666
25511691104515
25501071107452
25430091100885
25500081106811
25490101103829
25501121104217
25351111100147
25481821102863
25501871109688
25510161100713
25380201100342
25450191100517
25511271103438
25510271103516
25530061101928
25500211107311
25310681100134
25571421101024
25330541100131
25511811102527
25360181100257
25381321100166
25550021106562
25501991104102
25480141100504
25491941102812
25481961103678
25481981100714
25520151104504
25501921104745
25481911103998
25511991101987
25441811100538
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สองสถาบัน)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเชียงราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันรัชต์ภาคย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสยาม
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3.32 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

3.32.2

รหัสหลักสูตร

วิศวกรรมเครื่องกล
(พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)

25430141100352

3.32.3 วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

25501591103275

3.32.4 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต

25550021101746

3.32.5 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

25450141100556
25520611103706
25581931100289
25501951102206
25551991104344
25521601106474
25490741101119
25550211103301
25501871109701
25520161105449
25551911103153
25521941102545
25451071101461
25590221101427
25601961100509
25490171108259

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต
(วิทยาเขตศรีราชา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25460541100438

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับระบบราง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบารุงรักษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25531971102347

3.35 วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25490101106294

25460151101785

3.34 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเรือ

ชื่อหลักสูตร

3.34.1 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

25440021100416

3.34.2 วิศวกรรมเรือ
วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
3.35.1
ระบบราง

25490011105697

3.35.2 วิศวกรรมการบารุงรักษา

25561941100683

3.35.3 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

25570161102374

3.35.6 วิศวกรรมขนส่งทางราง

25560161101361

25570561100589

25590681100359
25592661101316
3.35.7 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

25540171102078

3.35.8 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

25502131108912

3.35.11 วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม

25511991109828

3.35.12 วิศวกรรมนาโน

25480011105279
25560161101359

3.35.13 วิศวกรรมปิโตรเลียม

25490011105719

3.35.14 วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

25501911104463
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รหัสหลักสูตร

3.35.15 วิศวกรรมพลังงาน

25581691100542
25531431100942
25521721102405
25551791103947
25560161101506
25470071100224
25552251103364
25591501101442

3.35.16 วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

25540161102663

3.35.17 วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

25581561102786

3.35.18 วิศวกรรมพลาสติก

25401911100928

3.35.19 วิศวกรรมพอลิเมอร์

25501911104349
25380171100023

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิทยาเขตชุมพร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.35.20 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

25530151100444

3.35.21 วิศวกรรมวัสดุนาโน

25530161102965

3.35.26 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

25481991103896

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.35.27 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

25560141101921

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25550151105587

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25601031100282

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

25602501100149

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

25511531106429

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25530141102682

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25520161101118

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25490011105664

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25561131101471
25430021100246
25481801102692
25450031100071
25460041100826

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3.35.29 วิศวกรรมอัตโนมัติ

3.36 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

ชื่อหลักสูตร

3.36.1 วิศวกรรมโยธา

25430141100374
25520141104907
25510151106549
25520611103728
25570611101878
25401931100752
25401911100873
25531941101297
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.36 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

รหัสหลักสูตร

3.36.1 วิศวกรรมโยธา

25500211107333
25480061102799
25320681100214
25511471101258

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สองสถาบัน)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25521601107249

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

25400071100068
25501071107474
25490231105095
25411021100414
25420091100513
25360541100213
25490101103831
25501811100985
25330181100096
25351111100158

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ่อมบารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25511951103377
25531961102177
25551971101438
25511981104001
25481991103841
25481921104247
25530251102458
25400051100134
25480051109032
25440051100138
25450051100321
25450171101134
25530261100683
25370201100238
25520191105869
25510271103527
25461041101413

25520161105541
25480021103572
25470141100615
25531961102166
25481911104011
25531991102979
25531991101359

3.37 เทคโนโลยี

ชื่อหลักสูตร

3.36.2 วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

25550051104293

3.36.3 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

25520151105955

3.37.1 ซ่อมบารุงอากาศยาน

25570681100493

3.37.3 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

25551641100363

3.37.8 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

25511741102889
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สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.37 เทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.37.8 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

25491791100385

3.37.11 เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

25570051101461

3.37.13 เทคโนโลยีน้ามันปาล์มและโอลิโอเคมี

25541971100741

3.37.14 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

25501231106583
25551671100772
25512251102021
25572671105218

3.37.15 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง

25540151105687

3.37.16 เทคโนโลยียานยนต์

25501231106594
25492251106978
25552641104199
25562691103522
25562801103401
25562811103479
25562741103562
25562751103607
25562831103314
25562841103359
25552641104245
25572791104839
25572841104993
25572741104812
25582861102342
25582781102229
25572731104372
25582841102182
25572811104448
25582761102385
25582771102432
25572791104863
25572711104278
25572721104281
25572781104568
25572821104798
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี DigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ามันปาล์มและโอลิโอเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคลาปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.37 เทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.37.22 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

25582781102602
25582821102652
25592851101767
25592861101882

3.37.24 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

25481501104893

3.37.25

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม

25541771105259

3.37.26

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

25501481107716
25551481103381

3.37.27 เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์

25520151104447
25481991109004

3.37.29 นวัตกรรมเกษตร

25570681100188

3.37.30 มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

25530141102603

3.37.31 โยธาสถาปัตยกรรม

25571691102677

3.37.35 เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

25551411100323

3.37.36 เทคโนโลยีเครื่องกล

25491691101655
25601531100401
25481991107597
25470151102517
25561931102638
25531961101997
25551971101462
25481981100789
25481991107597
25580261101814
25490251103242

3.37.37 เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ

25582741102359

3.37.38 เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต

25551751106092

3.37.39 เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง

25520151104526

3.37.40 เทคโนโลยีทางทะเล
3.37.41 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25490191106654
25491411100124
25531561102691
25561611102161
25481701106741
25562871103702
25562691103533
25582701102401
25572711104256
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.37 เทคโนโลยี

3.37.41 เทคโนโลยีไฟฟ้า

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25501501105198
25491791108507
25541581103291

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคเลย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราชินีมุกดาหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺ
โธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคลาปาง สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคน่าน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

25491681100686

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

25592721101695
25572731104383
25582771102421
25582781102218
25572781105198
25572781104524
25582781103107
25572781104625
25572781104535
25572791104841
25562791103365
25592801101828
25572801104728
25572801104739
25562801103423
25582811102109
25562811103492
25582821102674
25572821104787
25572821104809
25582821102112
25562741103584
25582761102374
25572761104926
25562831103325
25572841104475
25572851104645
25592861101893
25572861104308
25531431100931

25481711107045

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
25511931101788
ตะวันออก
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.37 เทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.37.43 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์

25540151103426

3.37.44 เทคโนโลยีโยธา

25501621101333
25491771107098
25501611100948

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

25491681100743

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

25541711105365

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ
(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซ่อมบารุงอากาศยาน
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบารุงรักษาอากาศยาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

3.37.41 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25531961102245
25481981100802
25461991101712
25490251103264

3.37.42 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

25491451110221
25491661102012
25551731102703
25530261100705
25520261109254
25551491103797

25490251103253
3.38 เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม

เทคโนโลยีวิศวกรรม
การวัดคุมและอัตโนมัติ
เทคโนโลยีวิศวกรรม
3.38.3
เครื่องกลและยานยนต์
3.38.2

25570151100696
25570151100663

3.38.4 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน

25570151100011

3.38.5 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

25520151104515
25530251100658

3.38.9 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

25490151107829
25530251100669

3.38.10 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง

25530251102818
25520151104436

3.42 สารสนเทศ

3.38.11 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25511951103423

3.38.12 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

25520151104559

3.42.1 การออกแบบเว็บและเนื้อหา

25540561100327

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

25521741103274

3.42.5 วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

25481711107146

3.42.6 สารสนเทศการแพทย์
วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคง
3.42.8
ปลอดภัย

25510681103163

3.43.1 การควบคุมจราจรทางอากาศ

25571141101899

3.43.2 การจราจรทางอากาศ

25541431101044

3.43.3 การจัดการซ่อมบารุงอากาศยาน

25530601100758

3.42.3

3.43 โลจิสติกส์

ชื่อหลักสูตร

25540611101302

25582251101567
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.48 ไฟฟ้ากาลัง

3.48.1 ไฟฟ้ากาลัง

25572671104618

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

3.49 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

3.49.1 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

25491721109782

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

4.1 เทคโนโลยีการเกษตร

4.1.3

เครื่องจักรกลและ
เมคคาทรอนิกส์เกษตร

25550021101983

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.1.7

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

25501651103891

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3.43 โลจิสติกส์
3.44 วิทยาการเดินเรือ

เทคโนโลยีวิศวกรรม
อุตสาหการและโลจิสติกส์
3.44.1 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
3.44.2 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
3.43.4

25570151100685
25490021103549
25450011100541
25511971104066

3.44.3 วิทยาการเดินเรือ

25420191100986
25500191108589
25502131108901

4. เกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

25491681100732

4.2 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

4.1.12 เทคโนโลยีการยาง

25481971103174

4.1.13 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

25420021100673

4.1.15 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

25581991102751

4.2.1

การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

25592501100014

4.2.3

เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

25572871104759
25582721102921
25592801101839

4.3 อุตสาหกรรมเกษตร

4.2.4

นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

25560591101201

4.2.5

โภชนาการและการประกอบอาหาร

25541651101959

4.3.2

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

25481921104405

4.3.3
4.3.6

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและ
การบรรจุ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางอุตสาหกรรมเกษตร

25460241100582
25420041100539
25540091101664

4.3.8

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร

25511921105174

4.3.9

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

25520151104583

4.3.11 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา

25510101106331

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

25530151104268

4.3.12

4.3.14 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

25531961102267
25500211107221

พัฒนาผลิตภัณฑ์
4.3.15
อุตสาหกรรมเกษตร

25270021100103
25521521102087

4.5 วิทยาศาสตร์
ด้านการเกษตร

4.5.2

การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม

25582501100035

4.5.14 เกษตรอินทรีย์

25492031103701

4.5.20 วิทยาการสมุนไพร

25530131102308

4.5.23 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร

25510161106225
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

4. เกษตรศาสตร์

4.5 วิทยาศาสตร์
ด้านการเกษตร

4.5.28

นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลาย
เชน

25591741100294

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

5.3 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

5.3.7

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

25540021100046

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.4 สหเวชศาสตร์

5.4.7

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

25410201100367
25570051101448

5.4.8

รังสีเทคนิค

25460041100837
25420201100559
25500061102397
25590681100631
25500071107956
25570101102737
25600051100474

5.5 บริการด้านสุขภาพ

5.5.1

การจัดการสถานพยาบาล

25561531102037

5.5.3

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

25452031101232

5.5.5

การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

25581431101331

5.5.9

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

25582661101179
25580061100585

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
5.5.10
เพื่อสุขภาพและความงาม
5.5.11 โภชนาการและโภชนบาบัด
5.5.13 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
5.5.14

25531991103014
25550271102014
25480201103346
25580271101692

วิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการ
จัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

5.5.15 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

25591501100283
25531661101724
25511911106725

5.5.16 เวชกิจฉุกเฉิน

25530271102607

5.5.17 บูรณาการสุขภาพและความงาม

25521031101813
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม 4 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการจัดการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บัญชี 2.1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสาหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตารางที่ 1 ข้อมูลประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

1.1 ช่างกลโรงงาน

1.1.1 เครื่องมือกล
1.1.2 แม่พิมพ์โลหะ
1.1.3 แม่พิมพ์พลาสติก
1.1.4 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1.2.1 อิเล็กทรอนิกส์
1.3.1 เขียนแบบเครื่องกล
1.4.1. ต่อเรือโลหะ
1.4.2 ต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส
1.4.3 นาวาสถาปัตย์
1.4.4 ซ่อมบารุงเรือ
1.5.1 เมคคาทรอนิกส์
1.6.1 ไฟฟ้ากาลัง
1.7.1 เครื่องมือวัดและควบคุม
1.8.1 โยธา
1.9.1 ซ่อมบารุงเรือยอร์ช
1.10.1 อุตสาหกรรมยาง
2.1.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2.2.1 ช่างทองหลวง
2.2.2 ทองคารูปพรรณ
3.1.1 การเกษตร
3.1.2 การผลิตพืช
3.1.3 การผลิตสัตว์
3.1.4 ช่างเกษตร
3.1.5 ธุรกิจเกษตร
3.1.6 อุตสาหกรรมเกษตร
3.1.7 การจัดการเกษตรอาหารปลอดภัย
3.1.8 ผลิตสัตว์น้า
3.1.9 บริบาลสัตว์
4.1.1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5.1.1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

1.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.3 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
1.4 ช่างต่อเรือ

2. ศิลปกรรม

3. เกษตรกรรม

1.5 เมคคาทรอนิกส์
1.6 ช่างไฟฟ้ากาลัง
1.7 ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
1.8 โยธา
1.9 ช่างซ่อมบารุงเรือ
1.10 อุตสาหกรรมยาง
2.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2.2 ช่างทองหลวง
3.1 เกษตรศาสตร์

4. ประมง
4.1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
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บัญชี 2.1 แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
เรื่อง ประเภทวิชำ สถำนศึกษำหรือระดับชั้นกำรศึกษำและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำสำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital)
เพื่อรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพื้นฐำนผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ตำรำงที่ 2 รำยชื่อสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพื้นฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ลำดับที่

รหัส
สถำนศึกษำ

1

003884

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

รัฐ

กระบี่

2
3

002529

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

รัฐ

กระบี่

001316

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รัฐ

กระบี่

4
5

001732

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

รัฐ

กระบี่

004174

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

รัฐ

กระบี่

6
7

003930

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

001682

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

8
9

002165

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

000673

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

10
11

001365

วิทยาลัยเทคนิคดุสติ

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

002503

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

12
13

003074

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

001374

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

14
15

001153

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

005441

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) )

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

16
17

002354

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

001997

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

18

001970

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

19
20

002602

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

003390

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

21
22

002140

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

001242

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

23
24

005430

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

000228

วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

25
26

001000

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

001835

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

27
28

003007

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

003071

วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

29
30

001380

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

004348

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

31
32

004688

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

002831

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

33
34

001901

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

000211

วิทยาลัยอาชีวศีกษาเทคนิควิทยา

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

35

003835

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

ชื่อสถำนศึกษำ

รัฐ/เอกชน
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จังหวัด

ตำรำงที่ 2 รำยชื่อสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพื้นฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ลำดับที่

รหัส
สถำนศึกษำ

36

001202

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

รัฐ

กาญจนบุรี

37

003981

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

รัฐ

กาญจนบุรี

38

002781

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

รัฐ

กาญจนบุรี

39

001094

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

รัฐ

กาญจนบุรี

40

001157

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

รัฐ

กาญจนบุรี

41

003901

วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง

รัฐ

กาฬสินธุ์

42

003640

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

รัฐ

กาฬสินธุ์

43

001280

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

รัฐ

กาฬสินธุ์

44

000525

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

รัฐ

กาฬสินธุ์

45

003566

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

รัฐ

กาฬสินธุ์

46

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์

รัฐ

กาฬสินธุ์

47

000481
005507

เอกชน

กาฬสินธุ์

48

005349

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต

เอกชน

กาฬสินธุ์

49

004834

วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์

เอกชน

กาฬสินธุ์

50

004720

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ

เอกชน

กาฬสินธุ์

51

005344

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์

เอกชน

กาฬสินธุ์

52

000936

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์

เอกชน

กาฬสินธุ์

53

003599

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย

เอกชน

กาฬสินธุ์

54

003768

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

รัฐ

กาแพงเพชร

55

000898

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร

รัฐ

กาแพงเพชร

56

001474

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

รัฐ

กาแพงเพชร

57

003032

วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร

รัฐ

กาแพงเพชร

58

003757

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

รัฐ

ขอนแก่น

59

001826

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

รัฐ

ขอนแก่น

60

003783

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

รัฐ

ขอนแก่น

61

003699

วิทยาลัยการอาชีพพล

รัฐ

ขอนแก่น

62

003323

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

รัฐ

ขอนแก่น

63

001807

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

รัฐ

ขอนแก่น

64

001555

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

รัฐ

ขอนแก่น

65

003746

วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง

รัฐ

ขอนแก่น

66

005076

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

รัฐ

ขอนแก่น

67

001325

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

รัฐ

ขอนแก่น

68

002810

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น

เอกชน

ขอนแก่น

69

004495

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน

เอกชน

ขอนแก่น

70

002076

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ

เอกชน

ขอนแก่น

ชื่อสถำนศึกษำ

รัฐ/เอกชน

หน้า 28/60

จังหวัด

ตำรำงที่ 2 รำยชื่อสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพื้นฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ลำดับที่
71

รหัส
สถำนศึกษำ

ชื่อสถำนศึกษำ

รัฐ/เอกชน

จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

เอกชน

ขอนแก่น

72

001119
005509

เอกชน

ขอนแก่น

73

001827

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกชน

ขอนแก่น

74

004999

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

เอกชน

ขอนแก่น

75

003224

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

รัฐ

จันทบุรี

76

003987

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

รัฐ

จันทบุรี

77

000943

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

รัฐ

จันทบุรี

78

003988

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รัฐ

จันทบุรี

79

004352

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี

เอกชน

จันทบุรี

80

004001

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

81

003841

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

82

001900

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

83

002313

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

84

001597

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

85

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

86

002035
005412

เอกชน

ฉะเชิงเทรา

87

000975

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รัฐ

ชลบุรี

88

001654

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

รัฐ

ชลบุรี

89

000971

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รัฐ

ชลบุรี

90

001037

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

รัฐ

ชลบุรี

91

003403

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รัฐ

ชลบุรี

92

000854

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รัฐ

ชลบุรี

93

001601

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รัฐ

ชลบุรี

94

003829

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุร)ี

รัฐ

ชลบุรี

95

002366

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

เอกชน

ชลบุรี

96

005411

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

เอกชน

ชลบุรี

97

004880

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค

เอกชน

ชลบุรี

98

001273

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

เอกชน

ชลบุรี

99

004615

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

เอกชน

ชลบุรี

100

004327

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

เอกชน

ชลบุรี

101

000067

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

เอกชน

ชลบุรี

102

002917

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง

เอกชน

ชลบุรี

103

003465

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

เอกชน

ชลบุรี

104

005019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตนั พัทยา

เอกชน

ชลบุรี

105

004915

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

รัฐ

ชัยนาท

หน้า 29/60

ตำรำงที่ 2 รำยชื่อสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพื้นฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ลำดับที่

รหัส
สถำนศึกษำ

106

002734

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

รัฐ

ชัยนาท

107

001422

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

รัฐ

ชัยนาท

108

000362

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท

เอกชน

ชัยนาท

109

002838

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รัฐ

ชัยภูมิ

110

003611

วิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์

รัฐ

ชัยภูมิ

111

001561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

รัฐ

ชัยภูมิ

112

002010

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

รัฐ

ชัยภูมิ

113

001969

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

รัฐ

ชัยภูมิ

114

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก

เอกชน

ชัยภูมิ

115

005015
005179

เอกชน

ชัยภูมิ

116

004669

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

เอกชน

ชัยภูมิ

117

005446

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ

เอกชน

ชัยภูมิ

118

005087

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ

เอกชน

ชัยภูมิ

119

005034

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครไทยอาเซี่ยน

เอกชน

ชัยภูมิ

120

003664

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

รัฐ

ชุมพร

121

003714

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

รัฐ

ชุมพร

122

002070

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

รัฐ

ชุมพร

123

001797

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

รัฐ

ชุมพร

124

001151

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รัฐ

ชุมพร

125

004025

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

รัฐ

ชุมพร

126

001992

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รัฐ

เชียงราย

127

000150

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รัฐ

เชียงราย

128

004817

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

รัฐ

เชียงราย

129

000907

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

รัฐ

เชียงราย

130

001439

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รัฐ

เชียงราย

131

005407

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

รัฐ

เชียงราย

132

002572

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

เอกชน

เชียงราย

133

004700

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

เอกชน

เชียงราย

134

003739

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รัฐ

เชียงใหม่

135

002117

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

รัฐ

เชียงใหม่

136

001657

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

รัฐ

เชียงใหม่

137

002154

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รัฐ

เชียงใหม่

138

003118

วิทยาลัยเทคนิคสันกาแพง

รัฐ

เชียงใหม่

139

005066

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

รัฐ

เชียงใหม่

140

001487

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

รัฐ

เชียงใหม่

ชื่อสถำนศึกษำ

รัฐ/เอกชน
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จังหวัด

ตำรำงที่ 2 รำยชื่อสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพื้นฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ลำดับที่

รหัส
สถำนศึกษำ

141

000897

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

เอกชน

เชียงใหม่

142

004503

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

เอกชน

เชียงใหม่

143

000655

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

เอกชน

เชียงใหม่

144

002424

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

เอกชน

เชียงใหม่

145

003842

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

รัฐ

ตรัง

146

000847

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

รัฐ

ตรัง

147

003732

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

รัฐ

ตรัง

148

001508

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รัฐ

ตรัง

149

001478

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

รัฐ

ตรัง

150

001703

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

รัฐ

ตรัง

151

002527

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

รัฐ

ตรัง

152

001516

วิทยาลัยเทคนิคตราด

รัฐ

ตราด

153

004499

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รัฐ

ตราด

154

003928

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

รัฐ

ตาก

155

002794

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รัฐ

ตาก

156

004511

วิทยาลัยเทคนิคตาก

รัฐ

ตาก

157

003766

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

รัฐ

ตาก

158

002214

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก

เอกชน

ตาก

159

001447

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

รัฐ

นครนายก

160

003854

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

รัฐ

นครนายก

161

002671

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

รัฐ

นครนายก

162

002278

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

เอกชน

นครนายก

163

001710

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

รัฐ

นครปฐม

164

002623

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รัฐ

นครปฐม

165

002750

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

รัฐ

นครปฐม

166

004194

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รัฐ

นครปฐม

167

001611

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

รัฐ

นครปฐม

168

003935

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

รัฐ

นครปฐม

169

001803

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

รัฐ

นครปฐม

170

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพนาแก

เอกชน

นครปฐม

171

001824
005420

รัฐ

นครพนม

172

001920

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

รัฐ

นครพนม

173

003781

วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม

เอกชน

นครพนม

174

004673

วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก

เอกชน

นครพนม

175

003734

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

รัฐ

นครราชสีมา

ชื่อสถำนศึกษำ

รัฐ/เอกชน
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จังหวัด
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ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ลำดับที่

รหัส
สถำนศึกษำ

176

002587

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

รัฐ

นครราชสีมา

177

003803

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

รัฐ

นครราชสีมา

178

002803

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

รัฐ

นครราชสีมา

179

001013

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

รัฐ

นครราชสีมา

180

003869

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

รัฐ

นครราชสีมา

181

000931

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รัฐ

นครราชสีมา

182

001353

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

รัฐ

นครราชสีมา

183

002663

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสทุ โธ

รัฐ

นครราชสีมา

184

001102

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รัฐ

นครราชสีมา

185

000654

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รัฐ

นครราชสีมา

186

001847

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

เอกชน

นครราชสีมา

187

002238

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

เอกชน

นครราชสีมา

188

004909

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง

เอกชน

นครราชสีมา

189

001228

วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่

เอกชน

นครราชสีมา

190

001352

วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสมุ ภ์เทคโนโลยี

เอกชน

นครราชสีมา

191

002059

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

192

000862

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

รัฐ

นครศรีธรรมราช

193

000807

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

รัฐ

นครศรีธรรมราช

194

002685

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

195

003252

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

รัฐ

นครศรีธรรมราช

196

000705

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

197

002691

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

รัฐ

นครศรีธรรมราช

198

002123

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

199

001489

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

200

001069

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

201

001907

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

เอกชน

นครศรีธรรมราช

202

002362

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)

เอกชน

นครศรีธรรมราช

203

001135

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

เอกชน

นครศรีธรรมราช

204

001932

วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร

เอกชน

นครศรีธรรมราช

205

000966

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

รัฐ

นครสวรรค์

206

003871

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสยั

รัฐ

นครสวรรค์

207

002535

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

รัฐ

นครสวรรค์

208

002293

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รัฐ

นครสวรรค์

209

003157

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

รัฐ

นครสวรรค์

210

005080

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

รัฐ

นครสวรรค์

ชื่อสถำนศึกษำ
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211

000585

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

รัฐ

นครสวรรค์

212

001814

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

รัฐ

นนทบุรี

213

001446

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

เอกชน

นนทบุรี

214

003056

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เอกชน

นนทบุรี

215

001388

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เอกชน

นนทบุรี

216

004850

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

เอกชน

นนทบุรี

217

003711

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

รัฐ

นราธิวาส

218

003982

วิทยาลัยการอาชีพปัว

รัฐ

น่าน

219

003785

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

รัฐ

น่าน

220

002115

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

รัฐ

น่าน

221

002036

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

รัฐ

น่าน

222

003531

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

รัฐ

บึงกาฬ

223

001711

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

รัฐ

บึงกาฬ

224

005413

วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสยั

เอกชน

บึงกาฬ

225

004740

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ

เอกชน

บึงกาฬ

226

005450

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด

เอกชน

บึงกาฬ

227

002934

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล

เอกชน

บึงกาฬ

228

003848

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

รัฐ

บุรีรัมย์

229

000882

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

รัฐ

บุรีรัมย์

230

003791

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รัฐ

บุรีรัมย์

231

000681

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

รัฐ

บุรีรัมย์

232

000704

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

รัฐ

บุรีรัมย์

233

005102

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

รัฐ

บุรีรัมย์

234

000393

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

รัฐ

บุรีรัมย์

235

004766

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง

เอกชน

บุรีรัมย์

236

004748

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์

เอกชน

บุรีรัมย์

237

000821

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

รัฐ

ปทุมธานี

238

004337

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

รัฐ

ปทุมธานี

239

002383

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

รัฐ

ปทุมธานี

240

002290

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

เอกชน

ปทุมธานี

241

001633

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

เอกชน

ปทุมธานี

242

001191

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

รัฐ

ประจวบคีรีขันธ์

243

003963

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

รัฐ

ประจวบคีรีขันธ์

244

001210

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รัฐ

ประจวบคีรีขันธ์

245

002091

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

รัฐ

ประจวบคีรีขันธ์
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246

005258

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

เอกชน

ประจวบคีรีขันธ์

247

004202

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

รัฐ

ปราจีนบุรี

248

003610

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

รัฐ

ปราจีนบุรี

249

001205

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

รัฐ

ปราจีนบุรี

250

004304

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

รัฐ

ปราจีนบุรี

251

004434

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี

เอกชน

ปราจีนบุรี

252

001760

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

รัฐ

ปัตตานี

253

003866

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

รัฐ

ปัตตานี

254

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

รัฐ

ปัตตานี

255

002187
004871

รัฐ

ปัตตานี

256

002183

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

รัฐ

ปัตตานี

257

003666

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา

258

001072

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา

259

003220

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา

260

002028

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา

261

000215

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา

262

000667

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา

263

001806

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

เอกชน

พระนครศรีอยุธยา

264

000234

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

เอกชน

พระนครศรีอยุธยา

265

003193

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

รัฐ

พะเยา

266

000508

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา

รัฐ

พะเยา

267

003655

วิทยาลัยเทคนิคดอกคาใต้

รัฐ

พะเยา

268

000883

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

รัฐ

พะเยา

269

005142

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

รัฐ

พะเยา

270

003081

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค

เอกชน

พะเยา

271

004151

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รัฐ

พังงา

272

000305

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

รัฐ

พังงา

273

001939

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

รัฐ

พังงา

274

000786

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

รัฐ

พังงา

275

003573

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

รัฐ

พัทลุง

276

001462

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

รัฐ

พัทลุง

277

002855

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

รัฐ

พัทลุง

278

003627

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

รัฐ

พัทลุง

279

002007

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

รัฐ

พัทลุง

280

000722

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

รัฐ

พัทลุง
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281

000164

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

รัฐ

พิจิตร

282

000796

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

รัฐ

พิจิตร

283

000479

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

รัฐ

พิจิตร

284

003683

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

รัฐ

พิษณุโลก

285

000587

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

รัฐ

พิษณุโลก

286

003970

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

รัฐ

พิษณุโลก

287

003543

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

รัฐ

พิษณุโลก

288

002120

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

รัฐ

พิษณุโลก

289

000593

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

เอกชน

พิษณุโลก

290

003722

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

รัฐ

เพชรบุรี

291

003629

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

รัฐ

เพชรบุรี

292

005058

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2

รัฐ

เพชรบุรี

293

001817

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

รัฐ

เพชรบุรี

294

000188

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

รัฐ

เพชรบุรี

295

005098

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

รัฐ

เพชรบุรี

296

000670

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

รัฐ

เพชรบุรี

297

003843

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

รัฐ

เพชรบูรณ์

298

003874

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

รัฐ

เพชรบูรณ์

299

002285

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

รัฐ

เพชรบูรณ์

300

000867

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

รัฐ

เพชรบูรณ์

301

001174

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

รัฐ

เพชรบูรณ์

302

004831

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์

เอกชน

เพชรบูรณ์

303

004552

วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา

เอกชน

เพชรบูรณ์

304

004989

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี

เอกชน

เพชรบูรณ์

305

005334

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

เอกชน

เพชรบูรณ์

306

004864

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

เอกชน

เพชรบูรณ์

307

003913

วิทยาลัยการอาชีพลอง

รัฐ

แพร่

308

004002

วิทยาลัยการอาชีพสอง

รัฐ

แพร่

309

002833

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

รัฐ

แพร่

310

001147

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

รัฐ

แพร่

311

003431

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

รัฐ

แพร่

312

000404

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

รัฐ

แพร่

313

004245

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

รัฐ

ภูเก็ต

314

001527

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

รัฐ

ภูเก็ต

315

003221

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

รัฐ

ภูเก็ต

ชื่อสถำนศึกษำ

รัฐ/เอกชน
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ลำดับที่

รหัส
สถำนศึกษำ

316

000497

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รัฐ

ภูเก็ต

317

003244

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสยั

รัฐ

มหาสารคาม

318

000565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รัฐ

มหาสารคาม

319

000113

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

รัฐ

มหาสารคาม

320

003630

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

รัฐ

มหาสารคาม

321

004489

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

รัฐ

มหาสารคาม

322

000203

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

รัฐ

มหาสารคาม

323

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก

เอกชน

มหาสารคาม

324

005348
005508

เอกชน

มหาสารคาม

325

002729

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

รัฐ

มุกดาหาร

326

003773

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย

รัฐ

มุกดาหาร

327

005208

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

รัฐ

มุกดาหาร

328

004743

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร

เอกชน

มุกดาหาร

329

002116

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

รัฐ

แม่ฮ่องสอน

330

003753

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

รัฐ

แม่ฮ่องสอน

331

000664

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

รัฐ

ยโสธร

332

000998

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

รัฐ

ยโสธร

333

004813

วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย

เอกชน

ยโสธร

334

003601

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล

เอกชน

ยโสธร

335

004746

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

เอกชน

ยโสธร

336

004959

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

เอกชน

ยโสธร

337

005252

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา

เอกชน

ยโสธร

338

003692

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

รัฐ

ยะลา

339

003709

วิทยาลัยการอาชีพรามัน

รัฐ

ยะลา

340

000759

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รัฐ

ยะลา

341

004671

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

รัฐ

ยะลา

342

000772

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

เอกชน

ยะลา

343

003978

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสยั

รัฐ

ร้อยเอ็ด

344

004026

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

รัฐ

ร้อยเอ็ด

345

001445

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

รัฐ

ร้อยเอ็ด

346

002181

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

รัฐ

ร้อยเอ็ด

347

002243

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

รัฐ

ร้อยเอ็ด

348

002532

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

รัฐ

ร้อยเอ็ด

349

003859

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

รัฐ

ร้อยเอ็ด

350

002147

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

รัฐ

ร้อยเอ็ด
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351

รหัส
สถำนศึกษำ
005451

352

ลำดับที่

ชื่อสถำนศึกษำ

รัฐ/เอกชน

จังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ

เอกชน

ร้อยเอ็ด

004528

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

เอกชน

ร้อยเอ็ด

353

004806

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ

เอกชน

ร้อยเอ็ด

354

005524

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์

เอกชน

ร้อยเอ็ด

355

001861

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด

เอกชน

ร้อยเอ็ด

356

004500

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

เอกชน

ร้อยเอ็ด

357

001771

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

เอกชน

ร้อยเอ็ด

358

003680

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รัฐ

ระนอง

359

001995

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

รัฐ

ระนอง

360

000132

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

รัฐ

ระนอง

361

003710

วิทยาลัยการอาชีพแกลง

รัฐ

ระยอง

362

003727

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

รัฐ

ระยอง

363

002962

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

รัฐ

ระยอง

364

002675

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

รัฐ

ระยอง

365

004469

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

รัฐ

ระยอง

366

004925

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

เอกชน

ระยอง

367

003876

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

รัฐ

ราชบุรี

368

004017

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

รัฐ

ราชบุรี

369

000264

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

รัฐ

ราชบุรี

370

002496

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

รัฐ

ราชบุรี

371

000987

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

รัฐ

ราชบุรี

372

004057

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รัฐ

ราชบุรี

373

000888

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

รัฐ

ราชบุรี

374

000061

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

เอกชน

ราชบุรี

375

004935

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

เอกชน

ราชบุรี

376

001607

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ

เอกชน

ราชบุรี

377

003723

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

รัฐ

ลพบุรี

378

001821

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

รัฐ

ลพบุรี

379

000686

วิทยาลัยเทคนิคโคกสาโรง

รัฐ

ลพบุรี

380

001860

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

รัฐ

ลพบุรี

381

003849

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

รัฐ

ลพบุรี

382

004387

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

รัฐ

ลพบุรี

383

002546

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

รัฐ

ลพบุรี

384

000542

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

เอกชน

ลพบุรี

385

000447

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี

เอกชน

ลพบุรี
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386

000731

วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี

เอกชน

ลพบุรี

387

000553

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

เอกชน

ลพบุรี

388

005133

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

เอกชน

ลพบุรี

389

004496

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

เอกชน

ลพบุรี

390

001713

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

รัฐ

ลาปาง

391

003881

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

รัฐ

ลาปาง

392

001820

วิทยาลัยเทคนิคลาปาง

รัฐ

ลาปาง

393

005094

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

รัฐ

ลาปาง

394

000415

วิทยาลัยสารพัดช่างลาปาง

รัฐ

ลาปาง

395

001333

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

รัฐ

ลาปาง

396

000002

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

เอกชน

ลาปาง

397

000895

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

เอกชน

ลาปาง

398

003812

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

รัฐ

ลาพูน

399

003182

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

รัฐ

ลาพูน

400

001080

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน

รัฐ

ลาพูน

401

001274

วิทยาลัยเทคนิคลาพูน

รัฐ

ลาพูน

402

005421

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลาพูน

เอกชน

ลาพูน

403

002490

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

เอกชน

ลาพูน

404

001698

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

รัฐ

เลย

405

003669

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รัฐ

เลย

406

001842

วิทยาลัยเทคนิคเลย

รัฐ

เลย

407

003686

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

รัฐ

ศรีสะเกษ

408

000628

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

รัฐ

ศรีสะเกษ

409

001424

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รัฐ

ศรีสะเกษ

410

002121

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

รัฐ

ศรีสะเกษ

411

005372

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

รัฐ

ศรีสะเกษ

412

000712

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

รัฐ

ศรีสะเกษ

413

005387

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

รัฐ

ศรีสะเกษ

414

001952

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

รัฐ

ศรีสะเกษ

415

004722

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์

เอกชน

ศรีสะเกษ

416

004901

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล

เอกชน

ศรีสะเกษ

417

002255

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ

เอกชน

ศรีสะเกษ

418

004809

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

เอกชน

ศรีสะเกษ

419

004716

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสยั

เอกชน

ศรีสะเกษ

420

002455

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

รัฐ

สกลนคร

ชื่อสถำนศึกษำ
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421

002760

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

รัฐ

สกลนคร

422

004510

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

รัฐ

สกลนคร

423

004121

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน

เอกชน

สกลนคร

424

001974

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย

เอกชน

สกลนคร

425

004357

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา

เอกชน

สกลนคร

426

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอานวย

เอกชน

สกลนคร

427

004655
005495

เอกชน

สกลนคร

428

002395

วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ

เอกชน

สกลนคร

429

002931

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา

เอกชน

สกลนคร

430

002318

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

เอกชน

สกลนคร

431

004695

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส

เอกชน

สกลนคร

432

004620

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน

เอกชน

สกลนคร

433

005031

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ

เอกชน

สกลนคร

434

004656

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค

เอกชน

สกลนคร

435

005132

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอานวย

เอกชน

สกลนคร

436

000453

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

รัฐ

สงขลา

437

004045

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

รัฐ

สงขลา

438

002598

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

รัฐ

สงขลา

439

002258

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

รัฐ

สงขลา

440

003073

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

รัฐ

สงขลา

441

001416

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รัฐ

สงขลา

442

005044

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

รัฐ

สงขลา

443

001795

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

รัฐ

สงขลา

444

000098

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

รัฐ

สงขลา

445

000439

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

รัฐ

สงขลา

446

001816

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

เอกชน

สงขลา

447

002127

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

เอกชน

สงขลา

448

002207

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

เอกชน

สงขลา

449

002209

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อานวยวิทย์

เอกชน

สงขลา

450

004269

วิทยาลัยการอาชีพละงู

รัฐ

สตูล

451

002821

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

รัฐ

สตูล

452

002260

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

รัฐ

สตูล

453

003918

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

รัฐ

สมุทรปราการ

454

002052

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

รัฐ

สมุทรปราการ

455

001958

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

รัฐ

สมุทรปราการ
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456

003241

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

รัฐ

สมุทรปราการ

457

000504

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)

เอกชน

สมุทรปราการ

458

003748

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

รัฐ

สมุทรสงคราม

459

002325

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

รัฐ

สมุทรสงคราม

460

003637

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

รัฐ

สมุทรสงคราม

461

004254

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

รัฐ

สมุทรสาคร

462

002242

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

รัฐ

สมุทรสาคร

463

005213

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

รัฐ

สมุทรสาคร

464

004035

วิทยาลัยการอาชีพวังน้าเย็น

รัฐ

สระแก้ว

465

002837

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

รัฐ

สระแก้ว

466

000983

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

รัฐ

สระแก้ว

467

004849

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี

เอกชน

สระแก้ว

468

002011

วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว

เอกชน

สระแก้ว

469

005013

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ

เอกชน

สระแก้ว

470

002083

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

รัฐ

สระบุรี

471

004490

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รัฐ

สระบุรี

472

000175

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

รัฐ

สระบุรี

473

004219

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

รัฐ

สระบุรี

474

000625

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

รัฐ

สระบุรี

475

004481

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

รัฐ

สระบุรี

476

000123

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

รัฐ

สระบุรี

477

004266

วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี

เอกชน

สระบุรี

478

003920

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

รัฐ

สิงห์บุรี

479

000118

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงิ ห์บุรี

รัฐ

สิงห์บุรี

480

000254

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

รัฐ

สิงห์บุรี

481

003755

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

รัฐ

สิงห์บุรี

482

000761

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

รัฐ

สิงห์บุรี

483

003867

วิทยาลัยการอาชีพศรีสชั นาลัย

รัฐ

สุโขทัย

484

004020

วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง

รัฐ

สุโขทัย

485

002460

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุ ขทัย

รัฐ

สุโขทัย

486

001383

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

รัฐ

สุโขทัย

487

003940

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

รัฐ

สุโขทัย

488

001313

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

รัฐ

สุโขทัย

489

000452

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

รัฐ

สุพรรณบุรี

490

002540

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพุ รรณบุรี

รัฐ

สุพรรณบุรี
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491

002539

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

รัฐ

สุพรรณบุรี

492

003093

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

รัฐ

สุพรรณบุรี

493

001545

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

รัฐ

สุพรรณบุรี

494

001336

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

เอกชน

สุพรรณบุรี

495

002099

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

496

003863

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

497

002386

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสรุ าษฎร์ธานี

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

498

004015

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

499

002317

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

500

004252

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

501

001624

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

502

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

เอกชน

สุราษฎร์ธานี

503

002390
001884

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

เอกชน

สุราษฎร์ธานี

504

001488

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

รัฐ

สุรินทร์

505

003986

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

รัฐ

สุรินทร์

506

003804

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

รัฐ

สุรินทร์

507

003908

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

รัฐ

สุรินทร์

508

000927

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

รัฐ

สุรินทร์

509

005423

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

รัฐ

สุรินทร์

510

003407

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

รัฐ

สุรินทร์

511

001856

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

รัฐ

สุรินทร์

512

000145

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

รัฐ

หนองคาย

513

000009

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

รัฐ

หนองคาย

514

004593

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั

เอกชน

หนองคาย

515

004285

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

รัฐ

หนองบัวลาภู

516

001621

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู

รัฐ

หนองบัวลาภู

517

004486

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต

เอกชน

หนองบัวลาภู

518

003569

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

รัฐ

อ่างทอง

519

002891

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

รัฐ

อ่างทอง

520

000905

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

รัฐ

อ่างทอง

521

004036

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

รัฐ

อานาจเจริญ

522

000153

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

รัฐ

อานาจเจริญ

523

004351

วิทยาลัยเทคโนโลยีอานาจเจริญ

เอกชน

อานาจเจริญ

524

001594

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

รัฐ

อุดรธานี

525

003851

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

รัฐ

อุดรธานี
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526

003771

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

รัฐ

อุดรธานี

527

000474

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

รัฐ

อุดรธานี

528

002872

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รัฐ

อุดรธานี

529

002176

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รัฐ

อุดรธานี

530

000436

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

รัฐ

อุดรธานี

531

002447

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รัฐ

อุดรธานี

532

001066

โรงเรียนช่างกลอุดรธานี

เอกชน

อุดรธานี

533

004854

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

เอกชน

อุดรธานี

534

002098

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี

เอกชน

อุดรธานี

535

004652

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

เอกชน

อุดรธานี

536

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์

เอกชน

อุดรธานี

537

005246
005525

เอกชน

อุดรธานี

538

004772

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต

เอกชน

อุดรธานี

539

004650

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ

เอกชน

อุดรธานี

540

005292

วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส

เอกชน

อุดรธานี

541

001262

วิทยาลัยเทคโนโลยีสนั ตพล

เอกชน

อุดรธานี

542

003770

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รัฐ

อุตรดิตถ์

543

001324

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

รัฐ

อุตรดิตถ์

544

003638

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

รัฐ

อุตรดิตถ์

545

001293

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

รัฐ

อุตรดิตถ์

546

000522

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

เอกชน

อุตรดิตถ์

547

001115

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

รัฐ

อุทัยธานี

548

001892

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

รัฐ

อุทัยธานี

549

004290

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รัฐ

อุทัยธานี

550

003817

วิทยาลัยการอาชีพวารินชาราบ

รัฐ

อุบลราชธานี

551

002349

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

รัฐ

อุบลราชธานี

552

003792

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

รัฐ

อุบลราชธานี

553

003796

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รัฐ

อุบลราชธานี

554

003990

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

รัฐ

อุบลราชธานี

555

005045

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รัฐ

อุบลราชธานี

556

000301

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รัฐ

อุบลราชธานี

557

000184

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

รัฐ

อุบลราชธานี

558

000315

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รัฐ

อุบลราชธานี

559

004756

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ

เอกชน

อุบลราชธานี

560

004768

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ายืน

เอกชน

อุบลราชธานี

ชื่อสถำนศึกษำ

รัฐ/เอกชน
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จังหวัด

ตำรำงที่ 2 รำยชื่อสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพื้นฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ลำดับที่

รหัส
สถำนศึกษำ

561

004735

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก

เอกชน

อุบลราชธานี

562

004829

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

เอกชน

อุบลราชธานี

563

003020

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์

เอกชน

อุบลราชธานี

ชื่อสถำนศึกษำ

รัฐ/เอกชน
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จังหวัด

บัญชี 2.2 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สาหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตารางที่ 3 ข้อมูลประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

1.1 เทคนิคเครื่องกล

1.2 เทคนิคการผลิต

1.3 เทคนิคโลหะ

1.4 อิเล็กทรอนิกส์

1.5 เขียนแบบเครื่องกล
1.6 เทคนิคอุตสาหกรรม
1.7 เทคนิคกายอุปกรณ์
1.8 เทคโนโลยีการต่อเรือ
1.9 เคมีอุตสาหกรรม
1.10 ปิโตรเคมี
1.11 ช่างอากาศยาน
1.12 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13 ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
1.14 เทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง
1.15 ไฟฟ้า

1.16 เทคนิคการขึ้นรูปพลาสติก
1.17 การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
1.18 เครื่องมือวัดและควบคุม
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1.1.1 เทคนิคยานยนต์
1.1.2 เทคนิคเครือ่ งกลอุตสาหกรรม
1.1.3 เทคนิคเครือ่ งกลเรือ
1.1.4 เทคนิคเครือ่ งกลเกษตร
1.1.5 เทคนิคเครือ่ งกลเรือพาณิย์
1.1.6 เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
1.1.7 บารุงรักษาเครือ่ งกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
1.1.8 เทคนิคเครือ่ งกลระบบขนส่งทางราง
1.1.9 เดินเครือ่ งผลิตไฟฟ้า
1.1.10 งานยานยนต์ไฟฟ้า
1.2.1 เครือ่ งมือกล
1.2.2 แม่พิมพ์โลหะ
1.2.3 แม่พิมพ์พลาสติก
1.2.4 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1.2.5 ผลิตเครือ่ งจักรกล
1.3.1 ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1.3.2 เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
1.3.3 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
1.3.4 เทคโนโลยีงานเชื่อมท่อและถังความดัน
1.4.1 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1.4.2 ระบบภาพและระบบเสียง
1.4.3 อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
1.5.1 เขียนแบบเครือ่ งกล
1.6.1 ติดตั้งและบารุงรักษา
1.6.2 อุตสาหกรรมการผลิต
1.7.1 เทคนิคกายอุปกรณ์
1.8.1 เทคโนโลยีการต่อเรือ
1.9.1 เคมีอุตสาหกรรม
1.10.1 ปิโตรเคมี
1.11.1 ช่างอากาศยาน
1.12.1 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1 ซ่อมบารุงทางรถไฟ
1.14.1 เทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง
1.15.1 ไฟฟ้ากาลัง
1.15.2 เครือ่ งทาความเย็นและปรับอากาศ
1.15.3 ไฟฟ้าควบคุม
1.15.4 เทคนิคในอาคารขนาดใหญ่
1.15.5 เทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า
1.15.6 บารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า
1.15.7 บารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
1.15.8 เครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
1.15.9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
1.15.10 รถไฟความเร็วสูง
1.16.1 เทคนิคขึ้นรูปพลาสติก
1.17.1 การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
1.18.1 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม

ตารางที่ 3 ข้อมูลประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

1. อุตสาหกรรม

1.19 โยธา
1.20 เทคโนโลยียาง
1.21 เทคโนโลยีปิโตเลียม

2. ศิลปกรรม

2.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขางาน
1.19.1 โยธา
1.20.1 เทคโนโลยียาง
1.21.1 เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม
1.21.2 เทคโนโลยีปิโตรเลียม
2.1.1 คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2.1.2 มัลติมีเดีย
2.1.3 สื่อสิ่งพิมพ์
2.1.4 แอนิเมชั่น
2.2.1 ช่างทองหลวง
2.2.2 เครือ่ งประดับอัญมณี
2.2.3 ออกแบบเครือ่ งประดับอัญมณี
2.2.4 วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครือ่ งประดับ
2.2.5 เทคนิคการทาต้นแบบและการหล่อเครือ่ งประดับอัญมณี
2.2.6 การจัดการธุรกิจเครือ่ งประดับและอัญมณี
3.1.1 ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ
3.2.1 เชพอาหารไทย

2.2 ช่างทองหลวง

3. คหกรรม
4. เกษตรกรรม

3.1
3.2
4.1
4.2

การดูแลผู้สูงอายุ
เชพอาหารไทย
เกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์

4.1.1 เกษตรศาสตร์

5.3 การเดินเรือ

4.2.1 พืชไร่
4.2.2 พืชสวน
4.2.3 เทคโนโลยีกล้วยไม้
4.3.1 การผลิตสัตว์
4.4.1 สัตวรักษ์
4.5.1 เครือ่ งจักรกลเกษตร
4.5.2 เครือ่ งจักรกลโรงสีข้าว
4.6.1 อุตสาหกรรมเกษตร
4.7.1 เทคโนโลยีข้าว
4.7.2 เทคโนโลยีอ้อย
4.7.3 เทคโนโลยีมันสาปะหลัง
4.7.4 เทคโนโลยียางพารา
4.7.5 เทคโนโลยีปาล์มน้ามัน
4.7.6 เทคโนโลยีไม้ผล
5.1.1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5.2.1 แปรรูปสัตว์น้า
5.2.2 อุตสาหกรรมสัตว์น้า
5.3.1 การเดินเรือ

6.1 การจัดประชุมและนิทรรศการ

6.1.1 การจัดประชุมและนิทรรศการ

7.1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
7.2 คอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
7.3 คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

7.1.1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
7.2.1 คอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
7.3.1 คอมพิวเตอร์เกม
7.3.2 แอนิเมชัน

4.3 สัตวศาสตร์
4.4 สัตวรักษ์
4.5 ช่างกลเกษตร
4.6 อุตสาหกรรมเกษตร
4.7 เกษตรอุตสาหกรรม

5. ประมง

6. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

5.1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5.2 แปรรูปสัตว์น้า

หน้า 45/60

บัญชี 2.2 แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
เรื่อง ประเภทวิชำ สถำนศึกษำหรือระดับชั้นกำรศึกษำและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำสำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital)
เพื่อรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย และ 3 โครงสร้ำงพื้นฐำนผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตำรำงที่ 4 รำยชื่อสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพื้นฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลำดับที่

รหัส
สถำนศึกษำ

1

003884

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

รัฐ

กระบี่

2

002529

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

รัฐ

กระบี่

3

001316

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รัฐ

กระบี่

4

001732

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

รัฐ

กระบี่

5

004174

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

รัฐ

กระบี่

6

003930

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

7

001682

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

8

002165

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

9

000673

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

10

001365

วิทยาลัยเทคนิคดุสติ

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

11

002503

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

12

003074

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

13

001374

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

14

002031

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

15

002886

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

16

001153

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

17

000148

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

18

002409

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

19

005441

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ))

รัฐ

กรุงเทพมหานคร

20

002354

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

21

001997

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

22

001970

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

23

002602

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

24

003390

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

25

002140

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

26

001242

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

27

005430

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

28

001000

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

29

003007

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

30

003071

วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

31

001380

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

32

004348

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

33

004688

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

34

002831

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

35

001901

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

เอกชน

กรุงเทพมหานคร
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36

001460

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

37

000211

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

38

001576

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เอกชน

กรุงเทพมหานคร

39

001202

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

รัฐ

กาญจนบุรี

40

003981

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

รัฐ

กาญจนบุรี

41

002781

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

รัฐ

กาญจนบุรี

42

001094

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

รัฐ

กาญจนบุรี

43

001157

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

รัฐ

กาญจนบุรี

44

001239

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

รัฐ

กาญจนบุรี

45

003901

วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง

รัฐ

กาฬสินธุ์

46

003640

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

รัฐ

กาฬสินธุ์

47

001280

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

รัฐ

กาฬสินธุ์

48

000525

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

รัฐ

กาฬสินธุ์

49

003566

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

รัฐ

กาฬสินธุ์

50

000481

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รัฐ

กาฬสินธุ์

51

004834

วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์

เอกชน

กาฬสินธุ์

52

004720

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ

เอกชน

กาฬสินธุ์

53

000936

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์

เอกชน

กาฬสินธุ์

54

003768

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

รัฐ

กาแพงเพชร

55

000898

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร

รัฐ

กาแพงเพชร

56

001474

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

รัฐ

กาแพงเพชร

57

003032

วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร

รัฐ

กาแพงเพชร

58

003757

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

รัฐ

ขอนแก่น

59

001826

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

รัฐ

ขอนแก่น

60

003783

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

รัฐ

ขอนแก่น

61

003699

วิทยาลัยการอาชีพพล

รัฐ

ขอนแก่น

62

003323

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

รัฐ

ขอนแก่น

63

001807

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

รัฐ

ขอนแก่น

64

001555

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

รัฐ

ขอนแก่น

65

003746

วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง

รัฐ

ขอนแก่น

66

005076

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

รัฐ

ขอนแก่น

67

001325

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

รัฐ

ขอนแก่น

68

002810

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น

เอกชน

ขอนแก่น

69

002061

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

เอกชน

ขอนแก่น

70

004495

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน

เอกชน

ขอนแก่น
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71

002076

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ

เอกชน

ขอนแก่น

72

001119

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ

เอกชน

ขอนแก่น

73

005509

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

เอกชน

ขอนแก่น

74

001827

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกชน

ขอนแก่น

75

004999

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

เอกชน

ขอนแก่น

76

003224

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

รัฐ

จันทบุรี

77

003987

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

รัฐ

จันทบุรี

78

000943

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

รัฐ

จันทบุรี

79

003988

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รัฐ

จันทบุรี

80

004352

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี

เอกชน

จันทบุรี

81

005212

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

เอกชน

จันทบุรี

82

004001

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

83

003841

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

84

001900

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

85

002313

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

86

001597

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

87

002035

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รัฐ

ฉะเชิงเทรา

88

005412

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์

เอกชน

ฉะเชิงเทรา

89

000975

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รัฐ

ชลบุรี

90

001654

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

รัฐ

ชลบุรี

91

000971

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รัฐ

ชลบุรี

92

001037

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

รัฐ

ชลบุรี

93

003403

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รัฐ

ชลบุรี

94

000854

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รัฐ

ชลบุรี

95

003829

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุร)ี

รัฐ

ชลบุรี

96

002366

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

เอกชน

ชลบุรี

97

001273

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

เอกชน

ชลบุรี

98

004615

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

เอกชน

ชลบุรี

99

004327

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

เอกชน

ชลบุรี

100

000067

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

เอกชน

ชลบุรี

101

002917

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง

เอกชน

ชลบุรี

102

003465

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

เอกชน

ชลบุรี

103

004915

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

รัฐ

ชัยนาท

104

002734

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

รัฐ

ชัยนาท

105

001422

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

รัฐ

ชัยนาท
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106

000362

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท

เอกชน

ชัยนาท

107

002838

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รัฐ

ชัยภูมิ

108

003611

วิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์

รัฐ

ชัยภูมิ

109

001561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

รัฐ

ชัยภูมิ

110

002010

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

รัฐ

ชัยภูมิ

111

001969

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

รัฐ

ชัยภูมิ

112

005015

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ

เอกชน

ชัยภูมิ

113

004669

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

เอกชน

ชัยภูมิ

114

005087

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ

เอกชน

ชัยภูมิ

115

003664

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

รัฐ

ชุมพร

116

003714

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

รัฐ

ชุมพร

117

002070

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

รัฐ

ชุมพร

118

001797

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

รัฐ

ชุมพร

119

001151

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รัฐ

ชุมพร

120

004025

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

รัฐ

ชุมพร

121

001992

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รัฐ

เชียงราย

122

000150

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รัฐ

เชียงราย

123

004817

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

รัฐ

เชียงราย

124

000907

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

รัฐ

เชียงราย

125

001439

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รัฐ

เชียงราย

126

005407

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

รัฐ

เชียงราย

127

002572

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

เอกชน

เชียงราย

128

005373

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย

เอกชน

เชียงราย

129

003739

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รัฐ

เชียงใหม่

130

002117

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

รัฐ

เชียงใหม่

131

001657

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

รัฐ

เชียงใหม่

132

002154

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รัฐ

เชียงใหม่

133

003118

วิทยาลัยเทคนิคสันกาแพง

รัฐ

เชียงใหม่

134

005066

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

รัฐ

เชียงใหม่

135

001487

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

รัฐ

เชียงใหม่

136

000897

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

เอกชน

เชียงใหม่

137

004503

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

เอกชน

เชียงใหม่

138

001532

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร

เอกชน

เชียงใหม่

139

000655

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

เอกชน

เชียงใหม่

140

002424

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

เอกชน

เชียงใหม่
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141

003842

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

รัฐ

ตรัง

142

000847

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

รัฐ

ตรัง

143

003732

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

รัฐ

ตรัง

144

001508

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รัฐ

ตรัง

145

001478

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

รัฐ

ตรัง

146

001703

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

รัฐ

ตรัง

147

002527

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

รัฐ

ตรัง

148

001516

วิทยาลัยเทคนิคตราด

รัฐ

ตราด

149

004499

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รัฐ

ตราด

150

003928

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

รัฐ

ตาก

151

002794

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รัฐ

ตาก

152

004511

วิทยาลัยเทคนิคตาก

รัฐ

ตาก

153

003766

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

รัฐ

ตาก

154

001447

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

รัฐ

นครนายก

155

003854

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

รัฐ

นครนายก

156

002671

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

รัฐ

นครนายก

157

002278

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

เอกชน

นครนายก

158

001710

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

รัฐ

นครปฐม

159

002623

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รัฐ

นครปฐม

160

002750

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

รัฐ

นครปฐม

161

004194

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รัฐ

นครปฐม

162

001611

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

รัฐ

นครปฐม

163

003935

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

รัฐ

นครปฐม

164

001803

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

รัฐ

นครปฐม

165

001824

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

เอกชน

นครปฐม

166

005420

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

รัฐ

นครพนม

167

001920

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

รัฐ

นครพนม

168

003781

วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม

เอกชน

นครพนม

169

004673

วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก

เอกชน

นครพนม

170

003734

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

รัฐ

นครราชสีมา

171

002587

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

รัฐ

นครราชสีมา

172

003803

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

รัฐ

นครราชสีมา

173

002803

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

รัฐ

นครราชสีมา

174

001013

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

รัฐ

นครราชสีมา

175

003869

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

รัฐ

นครราชสีมา
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176

000931

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รัฐ

นครราชสีมา

177

001353

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

รัฐ

นครราชสีมา

178

002663

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสทุ โธ

รัฐ

นครราชสีมา

179

001102

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รัฐ

นครราชสีมา

180

001847

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

เอกชน

นครราชสีมา

181

002238

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

เอกชน

นครราชสีมา

182

001228

วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่

เอกชน

นครราชสีมา

183

002059

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

184

000862

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

รัฐ

นครศรีธรรมราช

185

000807

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

รัฐ

นครศรีธรรมราช

186

002685

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

187

003252

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

รัฐ

นครศรีธรรมราช

188

000705

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

189

002691

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

รัฐ

นครศรีธรรมราช

190

002123

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

191

001489

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

192

001069

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

รัฐ

นครศรีธรรมราช

193

001907

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

เอกชน

นครศรีธรรมราช

194

002362

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)

เอกชน

นครศรีธรรมราช

195

001135

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

เอกชน

นครศรีธรรมราช

196

001932

วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร

เอกชน

นครศรีธรรมราช

197

000966

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

รัฐ

นครสวรรค์

198

003871

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสยั

รัฐ

นครสวรรค์

199

002535

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

รัฐ

นครสวรรค์

200

002293

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รัฐ

นครสวรรค์

201

003157

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

รัฐ

นครสวรรค์

202

005080

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

รัฐ

นครสวรรค์

203

000585

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

รัฐ

นครสวรรค์

204

001814

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

รัฐ

นนทบุรี

205

001446

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

เอกชน

นนทบุรี

206

001388

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เอกชน

นนทบุรี

207

004850

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

เอกชน

นนทบุรี

208

003711

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

รัฐ

นราธิวาส

209

003982

วิทยาลัยการอาชีพปัว

รัฐ

น่าน

210

003785

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

รัฐ

น่าน
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211

002115

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

รัฐ

น่าน

212

002036

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

รัฐ

น่าน

213

003531

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

รัฐ

บึงกาฬ

214

001711

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

รัฐ

บึงกาฬ

215

004740

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ

เอกชน

บึงกาฬ

216

005450

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด

เอกชน

บึงกาฬ

217

002934

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล

เอกชน

บึงกาฬ

218

003848

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

รัฐ

บุรีรัมย์

219

000882

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

รัฐ

บุรีรัมย์

220

003791

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รัฐ

บุรีรัมย์

221

000681

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

รัฐ

บุรีรัมย์

222

000704

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

รัฐ

บุรีรัมย์

223

005102

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

รัฐ

บุรีรัมย์

224

000393

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

รัฐ

บุรีรัมย์

225

004748

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์

เอกชน

บุรีรัมย์

226

000821

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

รัฐ

ปทุมธานี

227

004337

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

รัฐ

ปทุมธานี

228

002383

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

รัฐ

ปทุมธานี

229

002290

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

เอกชน

ปทุมธานี

230

001633

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

เอกชน

ปทุมธานี

231

001191

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

รัฐ

ประจวบคีรีขันธ์

232

003963

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

รัฐ

ประจวบคีรีขันธ์

233

001210

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รัฐ

ประจวบคีรีขันธ์

234

002091

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

รัฐ

ประจวบคีรีขันธ์

235

004202

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

รัฐ

ปราจีนบุรี

236

003610

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

รัฐ

ปราจีนบุรี

237

001205

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

รัฐ

ปราจีนบุรี

238

004304

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

รัฐ

ปราจีนบุรี

239

004434

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี

เอกชน

ปราจีนบุรี

240

001760

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

รัฐ

ปัตตานี

241

003866

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

รัฐ

ปัตตานี

242

002187

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

รัฐ

ปัตตานี

243

004871

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

รัฐ

ปัตตานี

244

002183

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

รัฐ

ปัตตานี

245

003666

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา
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246

001072

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา

247

003220

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา

248

002028

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา

249

004265

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา

250

000215

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

รัฐ

พระนครศรีอยุธยา

251

001806

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

เอกชน

พระนครศรีอยุธยา

252

000234

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

เอกชน

พระนครศรีอยุธยา

253

003193

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

รัฐ

พะเยา

254

000508

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา

รัฐ

พะเยา

255

003655

วิทยาลัยเทคนิคดอกคาใต้

รัฐ

พะเยา

256

000883

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

รัฐ

พะเยา

257

005142

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

รัฐ

พะเยา

258

003081

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค

เอกชน

พะเยา

259

004151

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รัฐ

พังงา

260

000305

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

รัฐ

พังงา

261

001939

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

รัฐ

พังงา

262

000786

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

รัฐ

พังงา

263

003573

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

รัฐ

พัทลุง

264

001462

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

รัฐ

พัทลุง

265

002855

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

รัฐ

พัทลุง

266

003627

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

รัฐ

พัทลุง

267

002007

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

รัฐ

พัทลุง

268

000164

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

รัฐ

พิจิตร

269

000796

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

รัฐ

พิจิตร

270

000479

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

รัฐ

พิจิตร

271

003683

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

รัฐ

พิษณุโลก

272

000587

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

รัฐ

พิษณุโลก

273

003970

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

รัฐ

พิษณุโลก

274

003543

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

รัฐ

พิษณุโลก

275

002120

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

รัฐ

พิษณุโลก

276

000593

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

เอกชน

พิษณุโลก

277

003722

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

รัฐ

เพชรบุรี

278

003629

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

รัฐ

เพชรบุรี

279

001817

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

รัฐ

เพชรบุรี

280

000188

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

รัฐ

เพชรบุรี
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281

005098

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

รัฐ

เพชรบุรี

282

000670

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

รัฐ

เพชรบุรี

283

003843

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

รัฐ

เพชรบูรณ์

284

003874

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

รัฐ

เพชรบูรณ์

285

002285

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

รัฐ

เพชรบูรณ์

286

000867

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

รัฐ

เพชรบูรณ์

287

001174

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

รัฐ

เพชรบูรณ์

288

004831

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์

เอกชน

เพชรบูรณ์

289

004552

วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา

เอกชน

เพชรบูรณ์

290

004864

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

เอกชน

เพชรบูรณ์

291

003913

วิทยาลัยการอาชีพลอง

รัฐ

แพร่

292

004002

วิทยาลัยการอาชีพสอง

รัฐ

แพร่

293

002833

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

รัฐ

แพร่

294

001147

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

รัฐ

แพร่

295

003431

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

รัฐ

แพร่

296

000404

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

รัฐ

แพร่

297

004245

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

รัฐ

ภูเก็ต

298

001527

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

รัฐ

ภูเก็ต

299

003221

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

รัฐ

ภูเก็ต

300

000497

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รัฐ

ภูเก็ต

301

003244

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสยั

รัฐ

มหาสารคาม

302

000565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รัฐ

มหาสารคาม

303

000113

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

รัฐ

มหาสารคาม

304

003630

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

รัฐ

มหาสารคาม

305

004489

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

รัฐ

มหาสารคาม

306

000203

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

รัฐ

มหาสารคาม

307

005348

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม

เอกชน

มหาสารคาม

308

002729

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

รัฐ

มุกดาหาร

309

003773

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย

รัฐ

มุกดาหาร

310

005208

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

รัฐ

มุกดาหาร

311

004743

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร

เอกชน

มุกดาหาร

312

002116

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

รัฐ

แม่ฮ่องสอน

313

003753

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

รัฐ

แม่ฮ่องสอน

314

000664

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

รัฐ

ยโสธร

315

000998

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

รัฐ

ยโสธร
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316

004813

วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย

เอกชน

ยโสธร

317

003601

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล

เอกชน

ยโสธร

318

004746

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

เอกชน

ยโสธร

319

004959

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

เอกชน

ยโสธร

320

003692

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

รัฐ

ยะลา

321

003709

วิทยาลัยการอาชีพรามัน

รัฐ

ยะลา

322

000759

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รัฐ

ยะลา

323

004671

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

รัฐ

ยะลา

324

000772

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

เอกชน

ยะลา

325

003978

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสยั

รัฐ

ร้อยเอ็ด

326

004026

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

รัฐ

ร้อยเอ็ด

327

001445

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

รัฐ

ร้อยเอ็ด

328

002181

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

รัฐ

ร้อยเอ็ด

329

002243

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

รัฐ

ร้อยเอ็ด

330

002532

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

รัฐ

ร้อยเอ็ด

331

003859

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

รัฐ

ร้อยเอ็ด

332

002147

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

รัฐ

ร้อยเอ็ด

333

004528

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

เอกชน

ร้อยเอ็ด

334

001861

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด

เอกชน

ร้อยเอ็ด

335

001771

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

เอกชน

ร้อยเอ็ด

336

003680

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รัฐ

ระนอง

337

001995

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

รัฐ

ระนอง

338

000132

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

รัฐ

ระนอง

339

003710

วิทยาลัยการอาชีพแกลง

รัฐ

ระยอง

340

003727

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

รัฐ

ระยอง

341

002962

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

รัฐ

ระยอง

342

002675

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

รัฐ

ระยอง

343

004469

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

รัฐ

ระยอง

344

004925

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

เอกชน

ระยอง

345

003876

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

รัฐ

ราชบุรี

346

004017

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

รัฐ

ราชบุรี

347

000264

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

รัฐ

ราชบุรี

348

002496

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

รัฐ

ราชบุรี

349

000987

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

รัฐ

ราชบุรี

350

004057

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รัฐ

ราชบุรี
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351

000888

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

รัฐ

ราชบุรี

352

004935

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

เอกชน

ราชบุรี

353

003723

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

รัฐ

ลพบุรี

354

001821

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

รัฐ

ลพบุรี

355

000686

วิทยาลัยเทคนิคโคกสาโรง

รัฐ

ลพบุรี

356

001860

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

รัฐ

ลพบุรี

357

003849

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

รัฐ

ลพบุรี

358

004387

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

รัฐ

ลพบุรี

359

002546

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

รัฐ

ลพบุรี

360

000542

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

เอกชน

ลพบุรี

361

000447

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี

เอกชน

ลพบุรี

362

000731

วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี

เอกชน

ลพบุรี

363

000553

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

เอกชน

ลพบุรี

364

005133

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

เอกชน

ลพบุรี

365

001713

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

รัฐ

ลาปาง

366

003881

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

รัฐ

ลาปาง

367

001820

วิทยาลัยเทคนิคลาปาง

รัฐ

ลาปาง

368

005094

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

รัฐ

ลาปาง

369

001333

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

รัฐ

ลาปาง

370

001629

วิทยาลัยเทคโนโลยีลาปาง

เอกชน

ลาปาง

371

000002

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

เอกชน

ลาปาง

372

000895

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

เอกชน

ลาปาง

373

003812

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

รัฐ

ลาพูน

374

003182

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

รัฐ

ลาพูน

375

001080

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน

รัฐ

ลาพูน

376

001274

วิทยาลัยเทคนิคลาพูน

รัฐ

ลาพูน

377

005421

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลาพูน

เอกชน

ลาพูน

378

002490

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

เอกชน

ลาพูน

379

001698

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

รัฐ

เลย

380

003669

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รัฐ

เลย

381

001842

วิทยาลัยเทคนิคเลย

รัฐ

เลย

382

003686

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

รัฐ

ศรีสะเกษ

383

000628

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

รัฐ

ศรีสะเกษ

384

001424

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รัฐ

ศรีสะเกษ

385

002121

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

รัฐ

ศรีสะเกษ
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386

005372

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

รัฐ

ศรีสะเกษ

387

000712

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

รัฐ

ศรีสะเกษ

388

005387

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

รัฐ

ศรีสะเกษ

389

001952

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

รัฐ

ศรีสะเกษ

390

004722

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์

เอกชน

ศรีสะเกษ

391

004809

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

เอกชน

ศรีสะเกษ

392

002455

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

รัฐ

สกลนคร

393

002760

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

รัฐ

สกลนคร

394

004510

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

รัฐ

สกลนคร

395

004121

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน

เอกชน

สกลนคร

396

004357

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา

เอกชน

สกลนคร

397

004655

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง

เอกชน

สกลนคร

398

005495

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอานวย

เอกชน

สกลนคร

399

002395

วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ

เอกชน

สกลนคร

400

002931

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา

เอกชน

สกลนคร

401

004695

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส

เอกชน

สกลนคร

402

004620

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน

เอกชน

สกลนคร

403

005031

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ

เอกชน

สกลนคร

404

000453

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

รัฐ

สงขลา

405

004045

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

รัฐ

สงขลา

406

002598

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

รัฐ

สงขลา

407

002258

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

รัฐ

สงขลา

408

003073

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

รัฐ

สงขลา

409

001416

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รัฐ

สงขลา

410

005044

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

รัฐ

สงขลา

411

001795

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

รัฐ

สงขลา

412

000098

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

รัฐ

สงขลา

413

002127

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

เอกชน

สงขลา

414

002207

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

เอกชน

สงขลา

415

004269

วิทยาลัยการอาชีพละงู

รัฐ

สตูล

416

002821

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

รัฐ

สตูล

417

002260

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

รัฐ

สตูล

418

003918

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

รัฐ

สมุทรปราการ

419

002052

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

รัฐ

สมุทรปราการ

420

001958

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

รัฐ

สมุทรปราการ
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421

003241

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

รัฐ

สมุทรปราการ

422

000504

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)

เอกชน

สมุทรปราการ

423

003748

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

รัฐ

สมุทรสงคราม

424

002325

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

รัฐ

สมุทรสงคราม

425

003637

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

รัฐ

สมุทรสงคราม

426

004254

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

รัฐ

สมุทรสาคร

427

002242

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

รัฐ

สมุทรสาคร

428

005213

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

รัฐ

สมุทรสาคร

429

004035

วิทยาลัยการอาชีพวังน้าเย็น

รัฐ

สระแก้ว

430

002837

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

รัฐ

สระแก้ว

431

000983

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

รัฐ

สระแก้ว

432

002011

วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว

เอกชน

สระแก้ว

433

005013

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ

เอกชน

สระแก้ว

434

002083

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

รัฐ

สระบุรี

435

004490

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รัฐ

สระบุรี

436

000175

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

รัฐ

สระบุรี

437

004219

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

รัฐ

สระบุรี

438

000625

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

รัฐ

สระบุรี

439

004481

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

รัฐ

สระบุรี

440

000123

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

รัฐ

สระบุรี

441

004266

วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี

เอกชน

สระบุรี

442

003920

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

รัฐ

สิงห์บุรี

443

000118

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงิ ห์บุรี

รัฐ

สิงห์บุรี

444

000254

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

รัฐ

สิงห์บุรี

445

003755

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

รัฐ

สิงห์บุรี

446

003867

วิทยาลัยการอาชีพศรีสชั นาลัย

รัฐ

สุโขทัย

447

004020

วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง

รัฐ

สุโขทัย

448

002460

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุ ขทัย

รัฐ

สุโขทัย

449

001383

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

รัฐ

สุโขทัย

450

003940

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

รัฐ

สุโขทัย

451

001313

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

รัฐ

สุโขทัย

452

000452

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

รัฐ

สุพรรณบุรี

453

002540

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพุ รรณบุรี

รัฐ

สุพรรณบุรี

454

002539

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

รัฐ

สุพรรณบุรี

455

001545

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

รัฐ

สุพรรณบุรี
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456

001336

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

เอกชน

สุพรรณบุรี

457

002099

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

458

003863

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

459

004015

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

460

002317

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

461

004252

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

462

001624

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

รัฐ

สุราษฎร์ธานี

463

002390

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

เอกชน

สุราษฎร์ธานี

464

001884

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

เอกชน

สุราษฎร์ธานี

465

001488

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

รัฐ

สุรินทร์

466

003986

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

รัฐ

สุรินทร์

467

003804

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

รัฐ

สุรินทร์

468

003908

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

รัฐ

สุรินทร์

469

000927

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

รัฐ

สุรินทร์

470

005423

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

รัฐ

สุรินทร์

471

003407

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

รัฐ

สุรินทร์

472

000145

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

รัฐ

หนองคาย

473

000009

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

รัฐ

หนองคาย

474

003652

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

รัฐ

หนองคาย

475

004593

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั

เอกชน

หนองคาย

476

004285

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

รัฐ

หนองบัวลาภู

477

001621

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู

รัฐ

หนองบัวลาภู

478

004486

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต

เอกชน

หนองบัวลาภู

479

003569

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

รัฐ

อ่างทอง

480

002891

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

รัฐ

อ่างทอง

481

000905

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

รัฐ

อ่างทอง

482

004036

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

รัฐ

อานาจเจริญ

483

000153

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

รัฐ

อานาจเจริญ

484

004351

วิทยาลัยเทคโนโลยีอานาจเจริญ

เอกชน

อานาจเจริญ

485

001594

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

รัฐ

อุดรธานี

486

003851

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

รัฐ

อุดรธานี

487

003771

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

รัฐ

อุดรธานี

488

000474

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

รัฐ

อุดรธานี

489

002872

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รัฐ

อุดรธานี

490

002176

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รัฐ

อุดรธานี
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491

000436

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

รัฐ

อุดรธานี

492

002447

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รัฐ

อุดรธานี

493

001066

โรงเรียนช่างกลอุดรธานี

เอกชน

อุดรธานี

494

004854

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

เอกชน

อุดรธานี

495

002098

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี

เอกชน

อุดรธานี

496

004652

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

เอกชน

อุดรธานี

497

004772

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต

เอกชน

อุดรธานี

498

004650

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ

เอกชน

อุดรธานี

499

004653

วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์

เอกชน

อุดรธานี

500

001262

วิทยาลัยเทคโนโลยีสนั ตพล

เอกชน

อุดรธานี

501

003770

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รัฐ

อุตรดิตถ์

502

001324

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

รัฐ

อุตรดิตถ์

503

003638

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

รัฐ

อุตรดิตถ์

504

001293

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

รัฐ

อุตรดิตถ์

505

000522

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

เอกชน

อุตรดิตถ์

506

001115

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

รัฐ

อุทัยธานี

507

001892

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

รัฐ

อุทัยธานี

508

004290

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รัฐ

อุทัยธานี

509

003817

วิทยาลัยการอาชีพวารินชาราบ

รัฐ

อุบลราชธานี

510

002349

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

รัฐ

อุบลราชธานี

511

003792

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

รัฐ

อุบลราชธานี

512

003796

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รัฐ

อุบลราชธานี

513

003990

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

รัฐ

อุบลราชธานี

514

005045

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รัฐ

อุบลราชธานี

515

000301

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รัฐ

อุบลราชธานี

516

000184

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

รัฐ

อุบลราชธานี

517

000315

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รัฐ

อุบลราชธานี

518

004756

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ

เอกชน

อุบลราชธานี

519

004768

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ายืน

เอกชน

อุบลราชธานี

520

004735

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก

เอกชน

อุบลราชธานี

521

003020

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์

เอกชน

อุบลราชธานี

ชื่อสถำนศึกษำ
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