
25500741104979 ;  หลักสตูรการจัดการมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจดัการ (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   

25490681104634 ;  หลักสตูรการจัดการมหาบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยรังสติ   

25490051109213 ;  หลักสตูรควบบัญชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25560051103732 ;  หลักสตูรควบวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการเงิน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520111107525 ;  หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต ทางการบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช   

25370051100377 ;  หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ภาคภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500741105014 ;  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25520091107861 ;  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนันทนาการ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25470601103204 ;  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25570081101982 ;  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชานิติวทิยาศาสตร์และงานยุติธรรม    

25552501104958 ;  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25520561106524 ;  หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25490741104462 ;  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศและการฑตู (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25530141104098 ;  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25450601102234 ;  หลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25560731103276 ;  หลักสตูรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ   

25520031106817 ; บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการกอล์ฟ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25541801101563 ; บริหารศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ   

25431441101493 ; ประกาศนยีบัตรบณัฑิต วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25561431102205 ; วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานักบินพาณิชยต์รี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25491531104482 ; ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25530191102654 ; หลักสูตรกายภาพบ าบัดบณัฑติ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25550271101935 ; หลักสูตรกายภาพบ าบัดบณัฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25490241101968 ; หลักสูตรกายภาพบ าบัดบณัฑติ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25511151101062 ; หลักสูตรกายภาพบ าบัดบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลยุส์   

25560061103147 ; หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (นานาชาติแบบเรยีนทางไกลผสมผสาน) มหาวิทยาลัยมหิดล   

25500061103409 ; หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล   



25530061102367 ; หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล   

25471651102964 ; หลักสูตรการจัดการดุษฎีบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25460541101957 ; หลักสูตรการจัดการดุษฎีบณัฑติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25480171107033 ; หลักสูตรการจัดการบัณฑติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25460121100948 ; หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ)     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  

25510121108122 ; หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์   

25510121108201 ; หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต (หลักสตูรนานาชาติ)  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

25470211103054 ; หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25540541103903 ; หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25460171100033 ; หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25490191109861 ; หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์     มหาวทิยาลัยบูรพา   

25460011102149 ; หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25490731109049 ; หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ   

25480681104857 ; หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ     มหาวิทยาลัยรังสติ   

25560511102833 ; หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25570511102136 ; หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมธุรกิจ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25490681100112 ; หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสติ   

25330051100081 ; หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑติ  (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

25290681100121 ; หลักสูตรการบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25522501105258 ; หลักสูตรการบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25450051100466 ; หลักสูตรการผังเมืองบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25490051100437 ; หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25420011100277 ; หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25450021101903 ; หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480081106649 ; หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25430011101641 ; หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25470031100152 ; หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑติ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   



25510161106631 ; หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม     สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25430011101652 ; หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510211107997 ; หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25480091108812 ; หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   

25480221108489 ; หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25450091102171 ; หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25520091100817 ; หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสุขศกึษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25480191108622 ; หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยับูรพา   

25490091104092 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25491861105491 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั   

25490221105307 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25510271104618 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25490221109223 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25500201100075 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25570091101162 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25491861105478 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร  ปี)   มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั   

25490221105206 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25490191106597 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยบูรพา   

25500211107017 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25470191100238 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี) มหาวิทยาลัยบรูพา   

25490191106621 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนชีววิทยา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยบูรพา   

25490191106608 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยบรูพา   

25470191100025 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยบรูพา   

25470191100014 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุุน มหาวิทยาลัยบูรพา   

25490191108127 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25491861105513 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั   

25491861105467 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   



25470191100565 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลยับูรพา   

25490191103638 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยบูรพา   

25490191100073 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25470191100249 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา   

25490191106619 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนเคมี  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยับูรพา   

25540091103374 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์    (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25490221105195 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัทักษิณ   

25540201102509 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยันเรศวร   

25500211107028 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25540201100193 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510201105869 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25500091104114 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาการแนะแนว  (5ปี)   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25540091103396 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา    (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25540201102533 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25540201100204 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร   

25510091108005 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25480201103379 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510091108016 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชานาฏศิลป ์   (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25491861105489 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั   

25520091104283 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25490221105217 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัทกัษิณ   

25570201101568 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย มหาวิทยาลยันเรศวร   

25540091103418 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์    (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25540201102511 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25540201100215 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490221105239 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25560201101297 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25500211107052 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25490221105228 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25560201101286 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25500211107041 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25490221105263 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยทักษณิ   

25490221105252 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25490221105241 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - เคมี  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25540091103385 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

25500211107063 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25510091108027 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาศลิปศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25490221105274 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25550211103288 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25470091104081 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25520091104294 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาสุขศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25530091102372 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

25540091103407 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี    (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25540201102522 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี  (หลกัสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยันเรศวร   

25540201100226 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25480211108512 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25520201101282 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25500091104103 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  (5ปี)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25410191100423 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25490221105184 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวทิยาลัยทักษิณ   

25500211107039 ; หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25490221109201 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัทักษิณ   

25510191109266 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยับูรพา   

25490211107534 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25520191101178 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   (หลักสตูรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลยับูรพา   

25520191101189 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา   



25540091104353 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25490211107567 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25460221101658 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25530093204175 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25530091100267 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25480221106825 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25450191102126 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25540191100168 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนคณติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา   

25500211108053 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25540191104332 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลยับูรพา   

25560221102537 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยทกัษิณ   

25570211101367 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25410221100707 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลยัทักษิณ   

25550091104859 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   

25530211103387 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25530091103957 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวทิยาพัฒนาการ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25550091104927 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25500221100112 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25550091104938 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25530091103968 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25500221107749 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25410221100562 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยทักษณิ   

25490211107578 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25530091100278 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25510211107784 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25450091102169 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25470221102436 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัทักษิณ   

25410191100726 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยับูรพา   



25490211107545 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25460221101647 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25550091104916 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25490191109681 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25470221102447 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25490211107556 ; หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25550051103459 ; หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑติ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25550051104978 ; หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490011105809 ; หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25510011102156 ; หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25570271100295 ; หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบณัฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา   

25491771103364 ; หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25470731101149 ; หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบณัฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25560241101066 ; หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบณัฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25481881103692 ; หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบณัฑิต วิทยาลัยนครราชสมีา   

25481431100171 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25510071108374 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25550681100974 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25520101104936 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25550221103403 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25541791103632 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรุี   

25531971102382 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25481991108205 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25502141104795 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย     สถาบันพระบรมราชชนก   

25521741103285 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25521671103568 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25461431100551 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25480051100469 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   



25480201103436 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต มหาวิทยาลยันเรศวร   

25510211107097 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25500191106251 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25491661109256 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25481431100182 ; หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25551721104873 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์   

25561631102872 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ   

25541431104058 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25491531104493 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25510011109143 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25551541100204 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25510011109132 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520011107366 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25370011100384 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25541661102478 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา ระบบการศึกษาทางไกลด้วยการประชุมทางไกล 
ผ่านจอภาพและอิเล็กทรอนิกส์   (หลักสตูรทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25520011107344 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาบรหิารการศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011107333 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพัฒนศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510011109121 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิธีวทิยาการวิจัยการศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25520011107322 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสุขศกึษาและพลศึกษา     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25510011109119 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25551671102605 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์   

25520011107355 ; หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสื่อการศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25491741103888 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25491671104566 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ) มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์   

25471771101832 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25481771103969 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25551541100125 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรูณ์   



25521741103241 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25501391108471 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี   

25481671104835 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์   

25501501105075 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25561571100535 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25491671104555 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25571701101172 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25511711108047 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25471441101497 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25491511103905 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25541471101803 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25470041100985 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25551411100086 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

25521631102236 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ   

25431681100509 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่้านจอมบึง   

25551621100506 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

25511741102744 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25471441102825 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและการวิจัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25491661108964 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา   (5 ปี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25481521106188 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25491771103601 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การประถมศึกษา)     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25471441102803 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25480011107709 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25491461108321 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25491721109332 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25501531103987 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์   

25491731104438 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25501711110311 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   



25501451108657 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25481791107472 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25151601100072 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25491771101193 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25501401107651 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25511421107081 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ   

25541491102762 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491761107389 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์   

25501501107009 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25481511104141 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25541551102926 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25491601106932 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25501581105129 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25481701105659 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25521571103938 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25520261104642 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25471471101658 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25501591103231 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25511751103858 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491671102259 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์   

25501691101533 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25481481102909 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี)    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25401411100506 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25511741102733 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25481521101778 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25491611100958 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25521631102721 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25471641100726 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   



25551661100376 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25461681100525 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง   

25511431102683 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25471441100902 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25521541102776 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25471621100283 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25491641108073 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25501441108612 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่   

25491641107173 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25501601103952 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (5 ปี)    มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25501751103082 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25481481102911 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (5ปี)    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25471651100499 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   

25521431101964 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25501711108263 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษแลคอมพิวเตอร์     มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25511511107351 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา   

25511751106659 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25581631100207 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25491591103037 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25511431102705 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25491511103894 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ    (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25501591103872 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25501591103883 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25541511102279 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ( 5 ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25501591103229 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25501591103218 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25561571100513 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา   (หลักสูตรสองภาษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   



25501421104132 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ  

25511461108299 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25481481103304 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25491721109343 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25501501105086 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25501711108241 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25501451108679 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25571531101004 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   (หลักสตูรภาษาต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25491511106087 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25551401102886 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏกาฬสินธุ์   

25491471106768 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม   

25501491105952 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25501761107515 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย์   

25551551103131 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต   

25501591103861 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   

25551581102662 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด   

25491531103479 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25501731106915 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481701104579 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25491601108978 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)    มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25501391105387 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25491771101204 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25511751103871 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491671102395 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์   

25481691101373 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี   

25401411100528 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25511741102755 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   



25481521101791 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501571102676 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25491611100622 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25471631100633 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25471641100715 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25551661100387 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25461681100503 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25511431102615 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25531441101639 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25501541100682 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25501621101142 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25491791108463 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25560261100495 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25511461108288 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25551751101254 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25551671100759 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์   

25531431100929 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25551471104403 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25481701107663 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25501401107662 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์   

25491471106781 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25541491102749 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช   

25540261101944 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี)    มหาวิทยาลัยนครพนม   

25491671102327 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์   

25561731102491 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481571102663 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25491611100633 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25501421103917 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ   



25511461108301 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25491481103136 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25491721109321 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25491501104826 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25541601103203 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25481451107362 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25541551102937 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25541601102887 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25501581105118 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25481701104581 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (หลักสตูร 5ปี) มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25501591103163 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25491691101712 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25471441100979 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25401411100607 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25541491100501 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25511741102777 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา   

25481511100203 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25431631100392 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25461681100514 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25501621101131 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25511741102766 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   

25501711108575 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี  

25491471103326 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25511741102788 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา   

25551481101592 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว     มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา   

25501591103196 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาการปรึกษาและแนะแนว (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25471441102814 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาการศึกษาและการแนะแนว     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25571451100948 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี   



25541791103474 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25481481103282 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา   

25491501104859 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25501701109116 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์   

25531671101793 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร ์  

25471441100968 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25491611100925 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง   

25551681100277 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง   

25521431101975 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25501791100522 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี   

25501621101175 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

25491531106394 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์   

25551481101333 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (5ปี)    มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25401411100552 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25551471103097 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25481761107568 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์   

25481701107718 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์   

25481451107373 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25481761106613 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรมัย์   

25501551106397 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

25551671100805 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุนิทร์   

25491691101701 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25541721100675 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25511741102799 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   

25481521101857 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25521581102174 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็   

25551631100079 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   



25541681100783 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25521431101986 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25471441100924 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25561501101189 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรไีทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25501691101522 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศลิป ์(5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25511461108277 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี  

25511751103893 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25501711100231 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25491661101584 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25561501101156 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏกรรมไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25481791107483 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดรุิยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี   

25491671104241 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศลิป์     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร ์  

25471441100935 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศลิป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25551741100601 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศลิป์ศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25571701101205 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป ์    มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์  

25531761102939 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป ์ (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย์   

25521721102394 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25501691101511 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี   

25501441102626 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25561461102851 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปแ์ละการแสดง      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25501691108586 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25531441103867 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25551481101322 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย (5ปี)    มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา   

25541671101208 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร ์  

25481481102933 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25491721109354 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25561501101178 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25491601109013 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   



25571701101216 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์  

25541711104184 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25501451108668 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25561421101776 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ   

25541491102773 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25511761105885 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย์   

25541551102948 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเกต็   

25491601106831 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี   

25491391107715 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี   

25471471101647 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25491671102362 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์   

25491691101644 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25501441102648 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25471581101987 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25401411100574 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25491771100157 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25521741103252 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา   

25491511100147 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา   

25481521101846 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25551631100068 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25491681100697 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25501431101455 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25521791102471 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25551541100136 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25501621101153 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25491681102475 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา-เทคโนโลยีผูส้ื่อข่าวกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง   

25491751102822 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25561571100546 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   



25491691101699 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25551481102582 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25481481103214 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25501501105222 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25561681100842 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25571701101227 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์   

25431491101228 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25511761107415 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์   

25501441102637 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ ( 5 ปี ) มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25521671103546 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25491611100947 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25531751101217 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25521431101997 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25501621101186 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25571701101249 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์   

25571531100339 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25491771101215 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25401411100585 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

25531441101584 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25471771102631 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25501421103906 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ   

25561461102592 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25481481103192 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25491721109308 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25521601106463 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25491641108084 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25481451107384 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25521791107138 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   



25501501105187 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25551401102897 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์   

25511491106291 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช   

25461761101187 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์   

25561551101499 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต   

25521601105888 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25471581101965 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด   

25491531103481 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25491641107184 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา   

25501731106926 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฏร์ธานี   

25481701105481 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์   

25501711110467 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   

25500261103975 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)    มหาวิทยาลัยนครพนม   

25471471101669 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25491391105026 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25511751103869 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491671102373 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์   

25481691101362 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี   

25401411100539 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25511741102823 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25481521101824 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25491611100609 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25491631100488 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25551661100409 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา   

25461681100574 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25511431102626 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25531441101606 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25521541102822 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   



25501621101107 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25521571106774 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา   

25571701101238 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี     มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์   

25570261101835 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25471771102629 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25561421100639 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ   

25491461108319 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25481481103181 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25491721109297 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25501501105108 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25551731102635 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฏร์ธานี   

25481451107395 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25551401102919 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25501491105963 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25531551103241 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25511581105852 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25571531100328 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25471471101671 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25491391105037 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี   

25491671102338 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์   

25511761104783 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์   

25491601109024 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25511751103847 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25481701104603 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5ปี)    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25541411100489 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

25511741102812 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   

25481521101813 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   

25531551101013 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็   



25461571100679 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา   

25491611100598 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง   

25521631102247 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ   

25471641100737 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   

25551661100398 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25461681100563 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง   

25491691101688 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี   

25511431102637 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25531441101595 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25521791102482 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี   

25551541100147 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์   

25501621101118 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

25541681100884 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง   

25501501105097 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร   

25491721109286 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์   

25491771101182 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม   

25531441101494 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25491531103492 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25491731104326 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25531441103823 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25521601107216 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (5 ปี) มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี   

25551401102908 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์   

25511761105896 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์   

25491511103872 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ( 5 ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25511751103882 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25491671102384 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์   

25481691101349 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี   

25481701104592 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสตูร 5 ปี)    มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์   



25520261101492 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม   

25431631100414 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ   

25511431102694 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25501421103941 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ   

25501461108928 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25491471107602 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25481481103293 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25491721109433 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25491501104861 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25511571104084 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25481701107652 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์   

25501711108564 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25501451108681 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25541491102751 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25501551107501 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25471581101976 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25501731106948 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25571531100363 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสตูร 5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25501391105376 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25401411100495 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25511741102845 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25481521101802 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

25491611100914 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25471641100704 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25551661100411 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25461681100492 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25521541102833 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   



25501621101197 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25501791100544 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25491731104383 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฏร์ธานี   

25541681100873 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปคึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง   

25551791103778 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี  

25531761102941 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์   

25501731106937 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25561581101278 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็   

25481481102944 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา (5ปี)    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25531761101253 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรมัย์   

25531441101617 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25501621101208 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

25501461108805 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี  

25491471109086 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25481481103203 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25491721109319 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25501501105119 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25561561102569 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม   

25481451107406 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25511751103904 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25501601110116 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25541491102784 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25461761101198 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรมัย์   

25491511104107 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25501551106408 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

25501731106959 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481701105661 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์   

25491391105015 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   



25491671102349 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุนิทร์   

25481691101351 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25561501101235 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร   

25501711110478 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25540261100278 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม   

25401411100563 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25511741102834 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   

25481521101835 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25461571100681 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25531581101062 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็   

25491611100611 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25521631102258 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25471641100682 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25541661100601 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25461681100481 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25511431102648 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25471441100946 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25431791100208 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25501621101129 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25481571102786 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา   

25501571102654 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25471641100693 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25561471102931 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์     มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   

25571701101251 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์     มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์   

25541671101243 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์และเทคโนโลยี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25531751101241 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25521461106827 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25551481101625 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   



25571451101141 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25531441101628 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25471441102836 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25571701101183 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25551791103903 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25531751101228 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   

25531671101174 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์   

25471441100913 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25491471106757 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25481481103271 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25501701109127 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์   

25571451101073 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25471441100957 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25561551101501 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (หลกัสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต   

25531671101782 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25491611100936 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25531751101239 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25521431103145 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25501791100533 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25501621101164 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25491531106383 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวทิยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

25421771100947 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25501431108014 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25531441103878 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25451451101744 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25501501105176 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25481571102775 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   



25571701101194 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์   

25551771100593 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์  (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25541681100862 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25491391105048 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี   

25501591103387 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  - การสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลยัราชภัฏราช
นครินทร์   

25501391108482 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรุี   

25491761107391 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์   

25431471100945 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25481481102898 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (5ปี)    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25471661101053 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25481701105435 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25511741102801 ; หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25431661101172 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการคณุภาพ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   

25521491105662 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25510261109141 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยันครพนม   

25511831109562 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัพิษณุโลก   

25501401108966 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏกาฬสินธุ์   

25431771101635 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม   

25541471103963 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม   

25501481109235 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา   

25501591110554 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   

25501611110196 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง   

25511531107454 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25431671101162 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์   

25421691100713 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี   

25521431107162 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25541661100612 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    (หลักสตูรทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา   



25521631102912 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25401651100435 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25441661100519 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25491611108946 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวดัประเมินและวิจัยทางการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25510011109108 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวดัและประเมินผลการศึกษา     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25521431107206 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวจิัยและประเมินผลการศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25551541100215 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวจิัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25531471103804 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวจิัยและพัฒนานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25510011109097 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510011109086 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25510011109075 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25511481101261 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา   

25510011109064 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25551691102517 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25510011109042 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25510011109053 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25551691102528 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี   

25510011109031 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25521571102149 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25541491100512 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25471521103048 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาครศุาสตร์อตุสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25510011109029 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25501481109224 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25510011102145 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25510011109007 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510011108996 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาบริหารการศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510011108985 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาประถมศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   



25531721104026 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพลศกึษา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25510011108974 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25551481104044 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25481671104791 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25551631100237 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25491611109148 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25510011108963 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิธีวทิยาการวิจัยการศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25530011103925 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาศิลปศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25551671102594 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์   

25520011107311 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสุขศกึษาและพลศึกษา     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25450011102339 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25441771100916 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม   

25551471104381 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม   

25501481109202 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา   

25501721110391 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์   

25501591110543 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   

25481611108236 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง   

25451531101506 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25491671104228 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์   

25481691104523 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี   

25521431107195 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25501441109861 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่   

25521631102899 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ   

25511451101212 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี   

25520261107397 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนครพนม   

25441671100509 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25441771100927 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25510011109018 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   



25441771100905 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25501481109213 ; หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25480161106964 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25490161105626 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน  (หลักสูตร 5 ปี)   สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25490161105637 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ  (หลกัสูตร 5 ปี)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง   

25510161100689 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25531991102979 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25520151104469 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25531991101348 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481911104022 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี   

25531971102336 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย   

25510141104557 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25481911104033 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25501921104734 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ   

25531971102358 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25520151104504 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25481911103998 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี  

25501921104745 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ   

25480141100504 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี   

25501921100368 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25511991101987 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25531971102347 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย   

25520151104471 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   



25481911104011 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25470141100615 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25531991101359 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25520151104482 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

25481911104009 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25470141100626 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25481981100725 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

25481981100813 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25510161107338 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง   

25510151107855 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25510161106732 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25520161106215 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25490161107011 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25510161107362 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม     สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25510151107899 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25550161103349 ; หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ และ  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(โทควบเอก) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั   

25490161105648 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม  (หลักสูตร 5 ปี)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง   

25481911104044 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25531991102981 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน   

25481991105808 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   



25481991106631 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25531961102291 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี)     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา   

25481981100914 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภมูิ   

25481991105797 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน   

25481961103689 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25511981102559 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25531991103036 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25531991103025 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ เทียบโอนรายวิชา     มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25491941102812 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25481961103678 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481981100714 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  

25460151101785 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25501941103735 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25531961102166 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25501941103768 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25481991105786 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481981100824 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

25481961103228 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   

25510161106269 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (หลักสูตร 5 ปี)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง   

25520151104717 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25520151106293 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   



25491941102801 ; หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร   

25490051100472 ; หลักสูตรควบบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490051100652 ; หลักสูตรควบบัญชีบัณฑติ สาขาวิชาการบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25510051102263 ; หลักสูตรควบรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510051108517 ; หลักสูตรควบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490051109753 ; หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการตลาด   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25501941102903 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารธรุกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25531961103134 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25511971101851 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกจิคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25481921104383 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกจิอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25481921104361 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกจิเสื้อผา้     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25511911101685 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25511911101674 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25501941102857 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25531911103285 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและการจดัการสินค้า     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25481921104359 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25431911100898 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25551971101517 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25501941102868 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25501941102881 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25511911101696 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25511911101707 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สรา้งสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25551921102456 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีสื้อผ้าเเละแพทเทริ์น     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25491941102799 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25531911104049 ; หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25450681101344 ; หลักสูตรดนตรีบณัฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต   

25510211107108 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   



25500061102408 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล   

25520681103309 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต   

25562651101863 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต สถาบันดนตรกีัลยาณิวัฒนา    

25490081106009 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25480741102097 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี   (หลักสตูรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั   

25460081101326 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์     มหาวิทยาลยัศลิปากร   

25440081100569 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส๊     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25550531102957 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์     มหาวิทยาลัยพายพั   

25480221105025 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25560271100305 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25480221105036 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย     มหาวิทยาลัยทกัษิณ   

25541131102211 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25510211107986 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรมหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25550061100029 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล   

25561131101965 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25500081107531 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25520681101746 ; หลักสูตรดุรยิางคศาสตร์มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25460072200269 ; หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25460072200269 ; หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25450041100206 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25450041100217 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25570061100909 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล   

25470201101848 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25380091104316 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25521021104894 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น   

25460011101238 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25390051100065 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25560271101835 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา   



25510061103491 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล   

25490681102452 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต   

25500101104089 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25550241102562 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25360031100464 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25090041100015 ; หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25450071101289 ; หลักสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25550201102578 ; หลักสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490681101732 ; หลักสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยรังสติ   

25390051100381 ; หลักสูตรนติศิาสตรดุษฎีบณัฑติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480071108797 ; หลักสูตรนติศิาสตรดุษฎีบณัฑติ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25500121107513 ; หลักสูตรนติศิาสตรดุษฎีบณัฑติ  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

25521271106883 ; หลักสูตรนติศิาสตรดุษฎีบณัฑติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25570681101674 ; หลักสูตรนติศิาสตรดุษฎีบณัฑติ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25540541103881 ; หลักสูตรนติศิาสตรดุษฎีบณัฑติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25420011100931 ; หลักสูตรนติศิาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25510101104531 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25560261100552 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนครพนม   

25510271103573 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา   

25501411103962 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25521421104393 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   

25501481105321 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25491721109444 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25470561101411 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25501121104307 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   

25571341101993 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง   

25492401102756 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยเฉลมิกาญจนาระยอง   

25470191103232 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต (ภาคบณัฑติ)   มหาวิทยาลัยบรูพา   



25490681101822 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต) มหาวิทยาลยัรังสิต   

25450201101058 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25290511100144 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25451281101802 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น    

25470031102582 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400051100426 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25531031101533 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์   

25450201101069 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490191106496 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบรูพา   

25501271104787 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทมุธานี   

25500531105505 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายพั   

25461041101402 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25510211107119 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25450681100681 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต   

25401331101058 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต   

25502261102458 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25511391108033 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรุี   

25491461108286 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25501471103632 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25511761105942 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรมัย์   

25521741103375 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25531521103203 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25541571101646 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25561591100717 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์   

25471531101756 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25481651103595 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต   

25491661101617 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25551731102714 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี   



25481691101395 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25481701105446 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์   

25481711107135 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25491431101162 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25481441101127 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25501451108782 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25471541100813 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์   

25431621100571 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

25140071100025 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25271071100122 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

25470541101093 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทมุ   

25501811100974 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม   

25480111105912 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช   

25470731101127 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ   

25511301103296 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25350741100135 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25460021101048 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25482011102875 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา   

25490601104995 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจ์อห์น   

25461311101762 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25460241100571 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25431191101001 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต วิทยาลยัทองสุข   

25421881100635 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต วิทยาลยันครราชสมีา   

25461261100629 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต วิทยาลยับัณฑิตเอเชีย   

25532611102552 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพิชญบัณฑิต   

25461101100677 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต วิทยาลยัสันตพล   

25441161100222 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก   

25560051101605 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   



25511131105064 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25491181103289 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยตาปี   

25520221105367 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25521231106102 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25541221102828 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25561371101668 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25511061108881 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยภาคกลาง   

25500831105565 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชธานี   

25531401102917 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25501491105851 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช   

25491501104815 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25511511105123 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25561551101545 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25521601105899 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25501581105142 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25501791108701 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี  

25460571101084 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกริก   

25501001104405 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยเจา้พระยา   

25460041100782 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25502301108516 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์     สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25551801101158 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   

25420011100367 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25511831101552 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณโุลก   

25491771101349 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25521741102429 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25501611100937 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง   

25521631102888 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ   

25521751104208 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   



25491671102351 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์   

25491681100844 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง   

25480181100532 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25391111100232 ; หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25530191104127 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ   มหาวิทยาลยับูรพา   

25491271108511 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัปทุมธานี   

25470541102768 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25531811103699 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัสยาม   

25510571108381 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัเกริก   

25530121102757 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

25550681102998 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยรังสิต   

25490511108797 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25531281103555 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น    

25440051100746 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510681106278 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยรงัสิต   

25510071105336 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25510111109335 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25550741102095 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั   

25550241104733 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25520011100019 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25470541103005 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25520051100633 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500741105159 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชากฎหมายภาษีอากร   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   

25500741104823 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25500741104812 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ(หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25511131107562 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25551231103462 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25420011100018 ; หลักสูตรนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   



25370511100345 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารระหว่างบุคคล (หลักสูตรนานาชาติ) (ความร่าวมมือกับมหาวอทยาลัย
โอไฮโอ) มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25491511109891 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25581141100214 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   

25450681100657 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต   

25460011101666 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25400191101096 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบรูพา   

25511041106436 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25500211107074 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25491391105127 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี   

25481481106803 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25521491106235 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25501521101635 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501551108063 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็   

25541571101624 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25471531101767 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25521631102855 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25521641103295 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25481691101406 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25491691108146 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25541701103081 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25481441101116 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25500101106093 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25480111105978 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25510731103135 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25491301102675 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25541311100804 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25542501101381 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   



25490011105811 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการการสื่อสาร   (หลักสตูรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25470011100587 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25521031105209 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

25370201100205 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25401331101069 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์     มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   

25470561101409 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25470741100882 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25460511100593 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25510271104348 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัพะเยา   

25340681100069 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัรังสติ   

25531581102895 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด   

25320541100141 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25541801101449 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต   

25560541100665 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25541661100634 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25521741103454 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   

25501271102019 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25360681100242 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาลยัรังสิต   

25541801101451 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ   

25541661101095 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนต์และการสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25321031100358 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวทิยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์   

25321031100336 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารการตลาด     มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์   

25501051101947 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารการตลาด มหาวิทยาลัยฟารอ์ีสเทอร์น   

25490571100108 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารการท่องเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก   

25480571104337 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารการเมืองบูรณาการ     มหาวิทยาลัยเกริก   

25561811102916 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารการแสดง     มหาวิทยาลยัสยาม   

25470741100893 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารการแสดง   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25490511100091 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารตรา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   



25470741100871 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารผ่านสื่อใหม่   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   

25521661103229 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารผ่านสื่อใหม่ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   

25511761106019 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารมวลชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์   

25460571101095 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารมวลชน     มหาวิทยาลัยเกรกิ   

25460201100418 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25501271102032 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25511741103071 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25510271103549 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารสื่อใหม่     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25510561105026 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารเชิงกลยุทธ์     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

25552251103116 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรคส์ารสนเทศสามมิติ วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม   

25571331100809 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล     มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต   

25500541103447 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลยัศรปีทุม   

25560541100654 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25321031100347 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา     มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑติย์   

25470561101466 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25350741100067 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25230511100057 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25350681100083 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรังสิต   

25541331100424 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรตันบณัฑิต   

25320541100139 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25520101103057 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25521811103665 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม   

25541801101438 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25511131105075 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25551221105002 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25481701105558 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์   

25461071102136 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ   

25401121100954 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์     มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย   



25460571101106 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์     มหาวิทยาลัยเกริก   

25411001100445 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์     มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   

25512261103451 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25371311100131 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25521741103443 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25381191100443 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์     วิทยาลัยทองสุข   

25541661101084 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25581431100172 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมัลตมิีเดยี   มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25510561103744 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   

25461281101825 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น    

25570221101381 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยทักษณิ   

25500531105595 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25551401102875 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25551411101796 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25501461108873 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25551471104414 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25491721109589 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25491501104872 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25491511110014 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25561751100761 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25551731102613 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฏร์ธานี   

25500081106629 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25551121102064 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย   

25480571108591 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกริก   

25520261101503 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   

25501591103253 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25521601102198 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25481651100491 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   



25521671102332 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25541681100917 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง   

25521431103191 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25521451102045 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25511791101513 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25500181100736 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  

25521541102945 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25521811103068 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม   

25490511102115 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25561131100931 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25580541100015 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสือดิทลั มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25501031104757 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดจิิตอล     มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์   

25521661103231 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25500681101428 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลัตมิเีดีย มหาวิทยาลัยรังสิต   

25470561101444 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

25210511100022 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25521031105198 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑติย์   

25350681100072 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25520541103809 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตรผ์่านสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25541801101462 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25541661101106 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25520541101594 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25541811100956 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทย-ุโทรทัศน-์ภาพยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม   

25541661100623 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25440511100938 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25531131102772 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25481701105569 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์   

25470561101455 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   



25401121100943 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย   

25330511100205 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25310681100112 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25521331101906 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรตันบณัฑิต   

25430541100492 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25510601103355 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25490541108609 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลกัสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25541801101473 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต   

25541661101128 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25300511100156 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25460201100868 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25492251107597 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจทิัล     วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม   

25501811100996 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจทิัล มหาวิทยาลยัสยาม   

25550681100546 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา มหาวิทยาลัยรังสติ   

25490681101574 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยรังสติ   

25561811101228 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง     มหาวิทยาลัยสยาม   

25480681101077 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยรังสิต   

25541801101484 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25521811103079 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหนังสอืพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม   

25551221104991 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ   

25501621101366 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25510601103344 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโฆษณาและประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น   

25551481104088 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา   

25490601109844 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25520011107377 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25420681100452 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยรังสติ   

25540541103892 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25520111107481 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   



25510201100807 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลยันเรศวร   

25450571101994 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยเกริก   

25501801100253 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต   

25500511100136 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลติ มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25501801103853 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการภาพยนตร์ - วิดิทัศน์     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25570511102125 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดจิิทัล     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25500571109559 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง     มหาวิทยาลัยเกริก   

25531651103793 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารธุรกจิบริการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25500511109946 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารสากล (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25500511109935 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25551431104566 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานเิทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25521811106962 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานเิทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยสยาม   

25471651100501 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

25490561107522 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานเิทศศาสตร์การตลาด     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25520191101191 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสือ่สารการตลาด มหาวิทยาลัยบรูพา   

25511441101209 ; หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสือ่และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25450191102194 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต   มหาวิทยาลัยบูรพา   

25501271109153 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25500681105658 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลัยรังสติ   

25500071104762 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25520111107492 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25561941102213 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25531951104145 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25511021109393 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25510561107682 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25540541103936 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25501281109569 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น    

25511661105805 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   



25511811101526 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม   

25520541107253 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25531131102783 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25400051100281 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25531531102866 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25350561100102 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ  (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25490231104274 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์   

25520091104068 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   

25561661103202 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ  สาขาวิชาการจดัการซัพพลายเชนสากล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25500681101542 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต   

25470731101476 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25541141101402 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ (หลักสตูรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   

25571951102103 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ (หลักสตูรภาษาจีน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25510061103636 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ การจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัมหิดล   

25520051102714 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25540191102879 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25501061110127 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยภาคกลาง   

25511461108266 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25491471109097 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25501491107493 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25481701105468 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25480101106023 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25480111105877 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช   

25370041100095 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25510601103478 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25550611100921 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25421021100707 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25521141104267 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ วิทยาลัยนานาชาติเซนตเ์ทเรซา   



25461801100721 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25500541108599 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25570151101484 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจสิตกิส์ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25511131105086 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25521281106849 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น    

25480031108106 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25571011102075 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยชินวัตร   

25500901104639 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยธนบุรี   

25511031105232 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์   

25510261104189 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25481231106456 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25501221106176 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25490191106428 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25490531105831 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25511831105646 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยพิษณโุลก   

25501041109642 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25510211107121 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25401331100992 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต   

25501421103928 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ   

25491481103305 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25501491105895 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25511761105986 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรมัย์   

25491511103938 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25511601106449 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25471651101737 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

25541451103509 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25491791108441 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   



25470561101354 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25501121104151 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   

25320021100266 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25411001100434 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   

25450611101572 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25521921105118 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25481911106294 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25481961102611 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481991103839 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25431081101537 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยเอเชียน   

25381191100487 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     วิทยาลัยทองสุข   

25421881100578 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     วิทยาลัยนครราชสีมา   

25522611104744 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     วิทยาลัยพิชญบัณฑติ   

25511341106406 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง   

25512601104999 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวนัท์   

25502301108549 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ     สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25521281106851 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น    

25541801101506 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ   

25450061100794 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล   

25150741100032 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25510101105137 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25461011100701 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ (หลักสตูรนานาชาติ)    มหาวิทยาลัยชินวัตร   

25220511100045 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25510251100926 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25331291100213 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยนานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ   

25501271102021 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25511371101156 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25520061103839 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยมหดิล   



25492261102716 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25491771101518 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25501521102546 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25431571100801 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25511591103963 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์   

25551581102853 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25491611101059 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25511631102213 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25511641102956 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25481441102422 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25471541100712 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25501621101355 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25510071103211 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25491071104659 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

25340541100042 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25350731100099 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ   

25511301103241 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25351801100199 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ   

25482011102842 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   

25481931101864 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25511941103793 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25481951102171 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25551971101361 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25471981100856 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25490131102866 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25502241101062 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   

25482401102351 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง   

25531821101272 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ วิทยาลัยเชียงราย   



25541161100921 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   

25521131105008 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการกีฬา     มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

25401331100968 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการกีฬา     มหาวิทยาลยัรตันบัณฑิต   

25521141106765 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการกีฬา   (หลักสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   

25571661101864 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการขนส่ง    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25410181100736 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการตลาด     มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี   

25550031104144 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25511691108194 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี   

25510101106318 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25450191102093 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยบรูพา   

25561031101053 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว   (หลักสตูรภาษาจีน)  มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์   

25521031102983 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

25471051101191 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   

25380561100184 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25480241101664 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25511231108068 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและการบริการ     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25310741100107 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและการบริการ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25571161100248 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและการโรงแรม     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   

25521631102765 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25490191108206 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัย
บูรพา   

25570901100137 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ     มหาวิทยาลัยธนบุรี   

25480101103547 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการบริการ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25521031101789 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการบริการและการท่องเที่ยว   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์   

25521931103499 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25550211103299 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการประกอบการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25430021100314 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการผลติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



25431231101051 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25510071100397 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25551551103445 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการเป็นผู้ประกอบการ มหาวทิยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25541701103092 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการเป็นผู้ประกอบการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25510561103665 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25430181100424 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25481331107212 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑติ   

25481691107289 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25520261101514 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการกีฬา มหาวิทยาลัยนครพนม   

25571331100877 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการครัวและศลิปะการประกอบอาหาร     มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑติ   

25531171103057 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการครัวและศลิปะการประกอบอาหาร     วิทยาลัยดสุิตธานี   

25471661101064 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25491101102728 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรบคุคล วิทยาลัยสันตพล   

25490191106406 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25500211107085 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25481481103506 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25491721109591 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25491501104883 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25571651101288 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25550571102423 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยเกริก   

25470201101624 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25290681100119 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัรังสิต   

25501521102568 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม   

25431681100724 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25431791100197 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี   

25471541100723 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์   

25410541100264 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25120561100016 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   



25511301103285 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   

25461801100719 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต   

25482021100773 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง   

25552501101011 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการจัดการปญัญาภิวัฒน์   

25572281100491 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์แบบญีปุุ่น     สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุุน   

25541471103974 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทัวไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25561501101257 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทัวไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25481691107267 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทัวไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25501811110143 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทัวไป     มหาวิทยาลัยสยาม   

25420181100963 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทัวไป     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25562251102408 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทัวไป     วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม   

25501181103595 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป     มหาวิทยาลัยตาปี   

25561401101313 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25471531102206 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์   

25551711103522 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25501621110153 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25501021104227 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป    (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น   

25381321100199 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป  (หลักสูตรทางไกล) สถาบันรัชต์ภาคย์   

25491391100425 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25491411102521 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25491681100787 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง   

25501811101029 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม   

25531261101819 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป วิทยาลยับัณฑิตเอเชีย   

25361321100153 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป สถาบันรัชต์ภาคย์   

25481171105998 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยว     วิทยาลัยดุสิตธานี   

25490101103379 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยว   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25460201100857 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยว   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยันเรศวร   

25561551101512 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวทางทะเล     มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   



25520091104079 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25521551106041 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวและบริการ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25350201100269 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ     มหาวิทยาลยันเรศวร   

25510271104326 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25531331100873 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑติ   

25410181100253 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25552501103608 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการค้าสมัยใหม่     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25542501103258 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล) สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์   

25511331108058 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยรตันบณัฑิต   

25540101103072 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25540101102284 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจสิติกส์เพื่อการท่องเที่ยว   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25490681100538 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25550571102388 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน     มหาวิทยาลัยเกริก   

25562011100578 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน     มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   

25510241105526 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25572501100495 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน     สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์   

25561531101396 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์   

25531551101024 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็   

25561531101104 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25561231102484 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก     มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่   

25551461103851 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก     มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี   

25511531104372 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก     มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25571751100481 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก     มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร   

25561651101423 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก     มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต   

25571691101709 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก     มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี   

25571791101521 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก     มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี   



25532501101828 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก    (หลักสตูรทางไกล) สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์   

25540681100332 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยรังสิต   

25551661100624 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25521261103618 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลยับัณฑิตเอเชีย   

25522501103627 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25571331100855 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์     มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต   

25561801101846 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   

25520541101605 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25561301100028 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25501281108996 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจชุมชน    มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น    

25551331102181 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน     มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต   

25490681100505 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน มหาวิทยาลยัรังสิต   

25510081107442 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทั่วไป     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25570901100532 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยธนบุรี   

25561571100502 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25510201105871 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่องเที่ยว   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25521031101791 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์   

25571331100866 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ     มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต   

25500071109161 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25491661101753 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25511731101494 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25451261100731 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย   

25582501100147 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจภตัตาคาร  สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์   

25460011101227 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25550901102341 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยธนบุรี   

25501121104274 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   

25560201101308 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490531105842 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยพายพั   



25481921104484 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลกรุงเทพ   

25501961108362 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา   

25521301103758 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25310741100129 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ   

25501121104285 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   

25480181100633 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี   

25550541105142 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)    มหาวิทยาลัยศรีปทมุ   

25481921108545 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ   

25470511101112 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25520191101202 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบรูพา   

25521611102223 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25420231100406 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25501811101007 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม   

25552281101264 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25450511101931 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจสมัยใหม่     มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25522501103649 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25571611101655 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์     มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง   

25500681101463 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25570901100148 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยธนบรุี   

25510081106755 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25531551103263 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจโรงแรม     มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต   

25531551103421 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจไมซ์     มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเกต็   

25550101102127 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการประชุมนิทรรศการและการทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล     
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25481231106467 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25500211107096 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25510101104529 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25521661102274 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25490541100667 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการลอจสิติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25490541108611 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการลอจสิติกส์และโซ่อุปทาน หลกัสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25541171102812 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการสปา     วิทยาลัยดุสิตธานี   

25571131101808 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการสหกรณ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

25470601102539 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25460101100968 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25582501100158 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอสังหารมิทรัพย์และทรัพยากรอาคาร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25542501101278 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอาคารและทรัพยากรกายภาพ สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน์   

25461131101424 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

25501281109007 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน์    

25502281103711 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม     สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุุน   

25400741100715 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   

25331031100168 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

25511831101563 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพษิณุโลก   

25471051101189 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   

25290681100108 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต   

25310541100059 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25230561100031 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25470731101138 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25511301101114 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25500611102117 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25502241101095 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภมูิ   

25460541101845 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25512281103936 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25460151100907 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ   



25490241101878 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25541801101574 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต   

25440181100458 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมบริการ     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25481141103442 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมบริการและการทอ่งเที่ยว   (หลักสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัย
นานาชาติเซนตเ์ทเรซา   

25521051104976 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์     มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   

25521271101854 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25550251101674 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25450191102104 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25540531102719 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม     มหาวิทยาลัยพายพั   

25551491103055 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25500081106618 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25500081107529 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม   (หลักสตูรนานาชาต)ิ  มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25480541100137 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม   (หลักสตูรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25551241103619 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมนานาชาติ     มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด   

25260531100132 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลยัพายัพ   

25490561102774 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

25501001104383 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา   

25491661101764 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
สุนันทา   

25502261102436 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25501581105131 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25460021100982 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25531171103079 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและรสีอร์ท     วิทยาลัยดสุิตธานี   

25481171106009 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและรสีอร์ท   (หลักสตูรนานาชาติ)  วิทยาลัยดุสติธานี   

25560031102727 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25531131102794 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยักรงุเทพธนบุรี   

25451221101366 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ   



25490191108217 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยับูรพา   

25521471104613 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม   

25541451103522 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี   

25561621101554 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย   

25540561101429 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

25550571102434 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยัเกริก   

25510021104543 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25562011100589 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา   

25561971100484 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25421881100591 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     วิทยาลัยนครราชสีมา   

25500191110435 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยับูรพา   

25551141103269 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาตเิซนตเ์ทเรซา   

25540511101187 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25510901101018 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบรุ ี  

25290681100053 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25532261101427 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25521741103419 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25541511100536 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25511661101384 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25521731105286 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี   

25551431100573 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25540101100124 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25501931102272 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25521311101882 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25491161101061 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสทบ์างกอก   

25522501103638 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์   

25520681101713 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต   

25562401100561 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์พาณิชย์นาวี     วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง   



25540191102058 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25531531102574 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

25490241101979 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25521031106447 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์   

25550241104169 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25560541101802 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25540541100843 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25520731103531 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ   

25531171103068 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการไมซ์และอเิว็นต์ วิทยาลยัดสุิตธานี   

25480541106549 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25511131106471 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี  

25451281101791 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น    

25501181103606 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยตาปี   

25500901104628 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยธนบุรี   

25481231106434 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25491221106333 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25490191106417 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25490531105853 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25511831105602 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยพิษณโุลก   

25501041109631 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25510211107132 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25401331101003 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยรตันบณัฑิต   

25491471106702 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25501481105782 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25491721109602 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25511761105975 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์   

25491501104894 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   



25491511103949 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25501551108377 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

25491601107494 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25521581105357 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็   

25541651101869 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25491711107722 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25541451103511 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25491791108439 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25510081106766 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25480101103514 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25501121104162 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   

25540571102308 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเกริก   

25320021100277 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25411001100467 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   

25450611101583 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25481921104348 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25481911106283 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25481961102609 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481991103806 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25431081101548 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเอเชียน   

25490131107333 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25421881100589 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     วิทยาลัยนครราชสีมา   

25521141106721 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   

25522611104755 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     วิทยาลัยพิชญบัณฑติ   

25511341106417 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง   

25492251106991 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม   

25502301108505 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด     สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25501021104238 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด    (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น   



25541801101495 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ   

25481921104451 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25491911103786 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี  

25280511100053 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25450061100772 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล   

25150741100043 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั   

25381321100212 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด (หลักสตูรทางไกล) สถาบันรัชต์ภาคย์   

25541921104255 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25060511100025 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25430031100023 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400051100347 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25151031100012 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์   

25550271101788 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพะเยา   

25431051100702 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   

25290681100097 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต   

25492261102705 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25491391105105 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี   

25491411102543 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25491771101542 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25521741103397 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   

25501521102557 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25431571100799 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25291591100188 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25491611101037 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25511631102314 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25511641102978 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25491661101775 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25491681100798 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง   



25481691101417 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25481441102409 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25471541100734 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25431621100132 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25510071102658 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25461071101135 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

25300541100058 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25501811101042 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม   

25180561100035 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25490731102446 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ   

25511301103263 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25410181100242 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25351801100201 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ   

25481931102022 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25511941103804 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25481951102182 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25551971101372 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25471981100867 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25311311100088 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25221111100053 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25502241101084 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   

25461261100642 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยบณัฑติเอเชีย   

25501101102461 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล   

25472021100838 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง   

25511161102468 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   

25361321100175 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด สถาบันรัชตภ์าคย์   

25490511109067 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25470541102724 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยศรีปทมุ   



25520031107065 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาดระหวา่งประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25390591100177 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาดระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัคริสเตียน   

25560681100187 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาดระหวา่งประเทศและธรุกิจออนไลน์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยรังสิต   

25571331100844 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว     มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต   

25532241103271 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว     วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   

25510271104258 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา   

25510071102669 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25510071100408 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25521331104922 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยรตันบณัฑิต   

25521141106754 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม   (หลักสตูรนานาชาติ)  วิทยาลยันานาชาตเิซนต์เทเรซา   

25481321100595 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและโรงแรม สถาบันรัชต์ภาคย์   

25551651101758 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรกิารลูกค้า     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต   

25400051100314 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25530261102437 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการบิน     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25500211107107 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการเงิน     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25551561103841 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการเงิน     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25511811102516 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม   

25470071100202 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25561661102897 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25511031107302 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์   

25490531105864 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25491471106691 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25511761105953 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์   

25491511103962 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25501551106522 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25491601109002 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25491711107733 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25551451103758 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   



25500101104664 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25491771101531 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม   

25521741103421 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25291591100199 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   

25511641102991 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   

25491661101786 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   

25481691101439 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี   

25481441102433 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่   

25510071103209 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25301111100197 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   

25400051100336 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25521531104777 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25571631100026 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25470561101365 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25481911106305 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25481911104066 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุี   

25551951100986 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลรตันโกสินทร์   

25481931101919 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25210561100016 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25490511109056 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารองค์การและทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25511811105846 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม   

25501041109629 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25501401108944 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสนิธุ์   

25511421108238 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ   

25491711107711 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25500741106904 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   



25470601102541 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25570151100652 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25481961108775 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25522611104766 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี     วิทยาลัยพิชญบัณฑิต   

25461161100696 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   

25460011101205 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25481921104473 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25381321100201 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี  (หลักสูตรทางไกล) สถาบันรชัต์ภาคย์   

25331291100224 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ   

25431571100812 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25431681100735 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง   

25431621100121 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

25511981102572 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

25361321100164 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี สถาบันรัชต์ภาคย์   

25490021103527 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510071100386 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25471051101178 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   

25490561100669 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25491661101797 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   

25280741100047 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการประกันภัย   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25460101101003 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25481921104326 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยส์ิน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25491691101723 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25550151100031 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบส านักงานอัตโนมตัิและการจัดการธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

25501221106187 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25490191106439 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25451651101555 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุติ   



25500101104653 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25481921104304 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25481911106272 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี   

25551971101574 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25481991103795 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25450061100862 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล   

25060511100014 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25440031100046 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400051100358 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25151031100023 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์   

25481691101441 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี   

25180561100046 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25490731102413 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25420021100212 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25511941101791 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25301111100208 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25480131102821 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25501041109653 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25551731102692 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฏร์ธานี   

25551451103747 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25550571102399 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร     มหาวิทยาลัยเกริก   

25510071103233 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25491601106919 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25491771101529 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม   

25481661101616 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25351801100177 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต   

25500201103528 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยันเรศวร   

25510271104585 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัพะเยา   



25490531105875 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัพายัพ   

25401331100981 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต   

25491411103443 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร   

25551421101775 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ   

25491471106713 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม   

25501481105771 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา   

25511761105964 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย์   

25511731107074 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25511071107328 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล   

25521801104722 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต   

25450611101561 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   

25441081100818 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลยัเอเชียน   

25562251102397 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   

25150741100054 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25260541100043 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25501811101018 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัสยาม   

25450181100562 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25570021101502 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25290681100064 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสติ   

25581511100193 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเปน็ผู้ประกอบการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25521741103386 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเปน็ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25501441102615 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเปน็ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25500511101609 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเปน็เจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25540541100832 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเปน็เจ้าของธุรกิจสมยัใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25510071102671 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25480511101787 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25511131106482 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25491281108411 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น    



25501181103617 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยตาป ี  

25500901104606 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยธนบรุี   

25540261101933 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25431231101049 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยนอรท์-เชียงใหม่   

25491221106322 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยนอรท์กรุงเทพ   

25490191106665 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25511831105624 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   

25491041106671 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25510211108346 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25401331100979 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   

25520831105692 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชธานี   

25501401108955 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25501421103939 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   

25501461108862 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25501481105793 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25551491103066 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491721109859 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25511761105997 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์   

25491511103951 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25501521106348 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25511551106624 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25511601109228 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25471581102009 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25521531105835 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25521651104635 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25551731102624 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฏร์ธานี   

25521671106718 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์   

25481701106739 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   



25491711107709 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25541451103555 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25501791108712 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25521541106117 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25480561102659 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25550571102412 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเกรกิ   

25461001101058 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเจา้พระยา   

25472011101579 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา   

25570151100731 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25481911106349 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25381191100498 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     วิทยาลัยทองสุข   

25522611104733 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     วิทยาลัยพิชญบณัฑิต   

25511341106384 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง   

25431161100827 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   

25492251107002 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   

25502301104523 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     สถาบันเทคโนโลยแีห่งอโยธยา   

25521021104872 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ    (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25491911103797 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาต)ิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25521141106732 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาต)ิ  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   

25541801101528 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   

25570151100641 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25410511100283 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25440201100372 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร   

25501271101997 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัปทุมธานี   

25510271104451 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัพะเยา   

25431051100691 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัฟาร์อสีเทอร์น   

25492261102694 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์   

25491391105116 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี   



25491411102532 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

25491771101553 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม   

25521741103408 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25521571103949 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา   

25501591103365 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์   

25501611100926 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง   

25511631102325 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ   

25511641102989 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา   

25491661101808 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25491681100809 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง   

25481691101428 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี   

25551431100584 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25481441102411 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25501621101377 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

25491071104661 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล   

25310541100048 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25511811102505 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม   

25480731101951 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25511301103274 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   

25351801100212 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   

25470611100088 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   

25341111100078 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   

25502241101073 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภมูิ   

25451261100764 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบณัฑิตเอเชยี   

25501101102483 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล   

25482401102373 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง   

25431321100443 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สถาบันรัชตภ์าคย์   

25480511108267 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยักรุงเทพ   



25502301104534 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หลักสตูรต่อเนื่อง    สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25492011102944 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หลักสตูรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   

25540541100292 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25521141104853 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจการบิน   (หลักสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัยนานาชาติเซนตเ์ทเรซา   

25541801101585 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25510241102714 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25540601103358 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25531331100895 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   

25531331100884 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   

25571331100934 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจคา้ปลีกและแฟรนไชส์     มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   

25540731101237 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจจนี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25571331100833 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจบริการ     มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต   

25490191108195 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25541661101152 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25510031108662 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25561131100896 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25460031101916 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25481031105003 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์   

25520191105847 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510211107143 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25521471104602 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25510071105472 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25571071102228 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

25440021100427 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25532021102916 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง   

25561031101042 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   (ภาษาจีน)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์   

25511811105835 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยสยาม   

25521141106743 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   



25450061100783 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล   

25370681100164 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต   

25510071100375 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25511941101802 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร   

25511331104818 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑติ   

25471241100044 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร-์แสตมฟอร์ด   

25491661101819 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25511441103628 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25320541100152 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25490731102435 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ   

25400741100737 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25400051100292 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480191106135 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดับ     มหาวทิยาลัยบูรพา   

25551971101585 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจอเิล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25510101105159 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25450611101594 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร   

25490221105173 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25511231108081 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25551241103417 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยนานาชาตชิิลเลอร์-แสตมฟอร์ด   

25431521101301 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25511731107052 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25551881101844 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     วิทยาลัยนครราชสีมา   

25482021108502 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     วิทยาลัยอินเตอรเ์ทคล าปาง   

25521201104872 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้   

25540161102652 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25480191107349 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยบรูพา   

25561241102046 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   (หลักสูตรสองภาษา)  มหาวิทยาลัยนานาชาติชลิเลอร์-แสตมฟอร์ด   



25511371102394 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25521751104221 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25531671101771 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร ์  

25501431101444 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25450241100715 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25512281103925 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุุน สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุุน   

25551241103428 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตม
ฟอร์ด   

25491661101843 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25542281101612 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุุน   

25570151100674 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   

25400051100325 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

25502301104512 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบัญชี     สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25502301104545 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบัญชี หลักสตูรต่อเนื่อง    สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25510101105161 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ     มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   

25560541103804 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25481921104315 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25531961102256 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25481911104055 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี   

25511941101813 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25481951102801 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25481951102215 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25491031105004 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ     มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์   

25480191103953 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ     มหาวิทยาลยับูรพา   

25500101104675 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25551921102445 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25501941103757 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   



25481921104462 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25450061100805 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล   

25541921104266 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25530531100727 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ   

25481931102033 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25472021100849 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ วิทยาลยัอินเตอรเ์ทคล าปาง   

25491201104861 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   

25290681100086 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25481961102622 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   

25481991103817 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน   

25512601105001 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์     วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   

25521331101917 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   

25421931100484 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก   

25511941103815 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25481821102885 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     วิทยาลัยเชียงราย   

25551971101394 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25490131102877 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25511161102244 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   

25220741100039 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   

25390591100188 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยครสิเตียน   

25411081100681 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     มหาวิทยาลัยเอเชียน   

25400051100303 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

25480181100554 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   

25491171106269 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร   (หลักสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัยดุสติ
ธานี   

25511021104645 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ    (ระบบการศกึษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น   

25511641102967 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25490231104296 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   



25541301101319 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   

25521331101928 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเทคนคิทางการตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   

25480101103648 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25450601100884 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25500211107118 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25481951102193 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25491981101128 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ   

25550571102401 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการ     มหาวิทยาลัยเกริก   

25501931101899 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจสิติกส์และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก   

25541651101871 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเลขานกุารทางการแพทย์     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ   

25491511104096 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ     มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25571611101699 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ     มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง   

25481691108336 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ     มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี   

25541451103544 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ     มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี   

25571631100037 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25511531104383 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25431081101559 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลยัเอเชียน   

25500061102072 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล   

25561571100423 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25491661101854 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25481701105582 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์  

25510111105443 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ แขนงวิชาสหกรณ์     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

25500831105543 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัทิต  สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชธานี   

25551951105047 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25490011110052 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25500511109902 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25461281101904 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น    



25531241103459 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด   

25521271106872 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25430681101375 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยรังสติ   

25501441109883 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25300541100306 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25500561107804 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   

25500571109199 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเกริก   

25340021100189 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25481911108656 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25421881100668 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  วิทยาลยันครราชสมีา   

25511161109589 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก   

25521201105063 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต้   

25500121108727 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25520191107704 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยบรูพา   

25500561107815 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25490741104451 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25510121108133 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์   

25551291104886 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ   

25490731108871 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25500511109913 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25490051108919 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25501231110508 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่   

25531831103938 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัพิษณุโลก   

25512261103462 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์   

25521631102901 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ   

25421651100911 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต   

25541691101144 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี   

25530091104071 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   



25510081107475 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25520111107503 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช   

25390731100419 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25550731104467 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25471301101244 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   

25551801101733 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต   

25320041100077 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25500611100396 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   

25491941102788 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25491981101084 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ   

25371311100142 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเนช่ัน   

25491021100233 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเวสเทริ์น   

25441081100829 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเอเชียน   

25301111100219 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   

25541661102456 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ระบบการศกึษาทางไกลด้วยการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพและอิเล็กทรอนิกส์   (หลักสูตร
ทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25552241100494 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลัยกรงุเทพสุวรรณภูมิ   

25501261104044 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย   

25471101101321 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลัยสันตพล   

25552021100319 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง   

25361321100221 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบันรัชตภ์าคย์   

25480071100394 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชากฎหมายธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25542501101289 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์การ สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน์   

25551611104432 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25510071109228 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25540141104382 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25512301104862 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ     สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25481771108807 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา     มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม   



25480211106958 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25560561100882 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาดค้าปลีก     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25560241103024 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25480181100104 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25530101100347 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว   (หลักสตูรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25520261101525 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลยันครพนม   

25500071100069 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25541471103952 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม   

25551431104577 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25531621103722 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย   

25500071100047 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25521541102967 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25500741104981 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25471651100488 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต   

25490221107467 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ     มหาวิทยาลยัทกัษิณ   

25541971100739 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25520541101616 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25490601109934 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25540191104466 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25491651108895 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25542281101814 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกจิส าหรับผูบ้ริหาร     สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุุน   

25530511100714 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณคา่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25502281103698 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม     สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25500071100058 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25490051108921 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480211106936 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25500741104913 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25480211107173 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   



25520081106317 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25481171106011 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภตัตาคาร     วิทยาลัยดุสติธานี   

25510591105817 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน   

25560591101199 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25521661105312 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา   

25490071109902 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25550241104698 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25500071110375 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25460031100116 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25480041100389 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25530191104162 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสือ่มวลชน     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25540241104078 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25500201100086 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลยันเรศวร   

25510021108479 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25470071101899 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบัญชี     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25520191107715 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร     มหาวิทยาลยับรูพา   

25510081100477 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25560191103772 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจดัการสมรรถนะของมนุษย์     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25520201101293 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25470071101888 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25520541107038 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25480081106651 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25562501103249 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสตูรนานาชาติ)  สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน์   

25500051100023 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25562501100145 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์   

25501131107616 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25501771110352 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ     มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   



25541591104449 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ     มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์   

25451531101517 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ     มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25501731104968 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ     มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี   

25521701107116 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์   

25480071104499 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25521811106951 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ     มหาวิทยาลัยสยาม   

25550241104687 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25540161102944 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ     สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25522501103886 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ   (หลักสตูรภาษาจีน) สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน์   

25501481109268 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25451661101308 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25542501101392 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25572281100502 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจญี่ปุุน     สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุุน   

25510151100633 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25500051100034 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูป้ระกอบการสากล   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

25491671104263 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชายทุธศาสตร์การจัดการธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25500511109924 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25490541108857 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ส าหรับนักบริหาร     มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25450191102249 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ส าหรับบริหาร     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25520111107514 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงวิชาการตลาด     มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช   

25470111103198 ; หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงวิชาสหกรณ์     มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25351801100188 ; หลักสูตรบรหิารศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร     มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ   

25551471104425 ; หลักสูตรบรหิารศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25541131102222 ; หลักสูตรบรหิารศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25491511110025 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25490561102763 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25501181103628 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลยัตาปี   

25520831107896 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลยัราชธาน ี  



25521741104949 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25501121104296 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย   

25470571101851 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลยัเกริก   

25320021100288 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25472011101568 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา   

25480131102922 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25490511109078 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25490561110007 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)  มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   

25561241102068 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยันานาชาติชิลเลอร-์แสตมฟอรด์   

25550681100647 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัรังสติ   

25541921104244 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25060511100036 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25511281108312 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจดัการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น    

25390591100199 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยครสิเตียน   

25430221101183 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25520051102692 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25481031104992 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์   

25510261104191 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม   

25481231106445 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25491221106344 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรงุเทพ   

25400201100827 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490191106441 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา   

25501271102346 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25510271104596 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา   

25490531105886 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ   

25491831107938 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพิษณโุลก   

25431051100713 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น   

25501061110138 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง   



25510211107154 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25440061100286 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล   

25290681100075 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสติ   

25401331101014 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   

25500831105622 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี   

25502261102447 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25461391100916 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี   

25491411100585 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร   

25491771101507 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม   

25501461108849 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25501481107683 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา   

25521491106246 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช   

25491721109624 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25511761107437 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏับรุีรัมย์   

25551501102764 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25501521101646 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม   

25531551103408 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต   

25531591102312 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์   

25491601106921 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25481531103669 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25431631100403 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ   

25541641101115 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา   

25501651103823 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต   

25551731102681 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฏร์ธานี   

25521671103579 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์   

25481691101452 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี   

25481701105479 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดติถ์   

25491711107744 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี   



25551431100448 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25481441102398 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25541451103588 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25551791103914 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี   

25431541100526 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์   

25510071103222 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25501071107463 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

25490231104285 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25490091108058 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25500101104686 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25570101101883 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25501811101031 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม   

25480111105901 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25130561100017 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   

25490731102424 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25511301103252 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่  

25511001106285 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   

25490041103147 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

25550601100964 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25470611100099 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25481931101976 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25481911106327 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี   

25511941103826 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25481951102169 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25551961101382 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25541971100932 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25541981101664 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25481991103828 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน   



25311311100077 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25501021100425 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25450241100704 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25522241104124 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   

25381191100454 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข   

25421881100602 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสมีา   

25451261100753 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย   

25511341106373 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง   

25472021100827 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง   

25511821103957 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย   

25512601104988 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   

25562281100387 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25520031102633 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25492011102966 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   

25451131101401 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25500901104617 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยธนบุรี   

25530251102469 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25461471100926 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25491511103973 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา   

25451521101393 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25451581101311 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25460101100979 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25521921105107 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25552611103217 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     วิทยาลัยพิชญบัณฑิต   

25491201103574 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้   

25492251107362 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี     วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม   

25561241102079 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี   (หลักสตูรสองภาษา)  มหาวิทยาลยันานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอรด์   

25420011100233 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   



25491611101048 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25491751102888 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491661101865 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25491681100811 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25300541100069 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25460181100394 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25551801101215 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25221111102214 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25501101102472 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลัยสันตพล   

25482401102362 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง   

25551161100461 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   

25481701105571 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี หลกัสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25511581101363 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี หลกัสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด   

25481391100356 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี-การบัญชีการเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี   

25320541100387 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25460101100957 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25560052201629 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25560052201629 ; หลักสูตรบญัชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25541281103758 ; หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น    

25500191110582 ; หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบรูพา   

25480681104868 ; หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสติ   

25520031102644 ; หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25460051101997 ; หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490211107668 ; หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25551431104588 ; หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25480541108081 ; หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25560561102129 ; หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25490021107162 ; หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



25561631100071 ; หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25562031102314 ; หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการสรา้งมลูค่าเพิ่มสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม     วิทยาลัยชุมชน   

25562031102303 ; หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนด้านเมคโนโลยสีารสนเทศ     วิทยาลัยชุมชน   

25562031102336 ; หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาผูป้ระกอบการผลิตภณัฑไ์ม้     วิทยาลัยชุมชน   

25562031102325 ; หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาผูป้ระกอบการร้านอาหาร     วิทยาลัยชุมชน   

25512031107819 ; หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพนักงานสขุภาพชุมชน     วิทยาลัยชุมชน   

25491651109154 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25350051100397 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต บณัฑิตอาสาสมัคร     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510071109217 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25500601110633 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู     มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25502261110571 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาวิชาชีพครู     มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25460051102098 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480181100115 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25511671101429 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุินทร์   

25500561107938 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาษีอากร     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25530011100044 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการล่ามเพื่อชุมชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520091107567 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก     มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

25481851104104 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25530051104087 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจและการจดัการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25470051100468 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจและการจดัการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490031100367 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ   (หลักสตูรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25501281109018 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู     มหาวิทยาลัยการจดัการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น    

25511771109205 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู     มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม   

25561471102942 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25471671101919 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์   

25501911110493 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี   

25491941109742 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25512291108325 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู     สถาบันอาศรมศิลป์   



25320031100054 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25501371101493 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัฟาฏอนี   

25471391100197 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี   

25501631100759 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ   

25521991102585 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25560011103816 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25560681100975 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยรังสิต   

25420021100853 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ าตาล     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25420011101021 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาการจัดการอดุมศึกษา   (หลักสตูรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   

25510011109547 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาการฟื้นฟูสภาพฟันทั้งปาก     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25460011102116 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาทันตกรรมส าหรบัเด็ก     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520031100484 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาทันตกรรมส าหรบัเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25430011101628 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510031100213 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520031100495 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25510031100224 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25520011100223 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510011100086 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510011100097 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520011100245 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510031109538 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520011100234 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520011100379 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่นข้ันสูง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25470011102861 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจดัฟัน     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25470011102883 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์     จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25470011102894 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมหตัถการ     จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   



25500041100448 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25510011100108 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011100256 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25470011102872 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาปริทันตวิทยา     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510011100119 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   

25510011109558 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค     จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25520011100267 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25540011104455 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25420011100029 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011100346 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25470011102905 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์     จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25520011100278 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25520011100289 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25520011100291 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตรต์กแต่ง จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25520011100302 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011100313 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25520011100357 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตรล์ าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011100324 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25520011107412 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011100335 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25510011100121 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25510011100132 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520011100368 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโรคลมชัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   



25510011100143 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510031109167 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25450041100228 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทนัตกรรมส าหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25530011100011 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทนัตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011100021 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25530011100022 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   

25530011100033 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25460031100083 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสตัวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

25501611110207 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25561431103004 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25562011102154 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   

25531271103802 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25512121108495 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   

25511961109151 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25511961108464 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25531961103606 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25501881107946 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  วิทยาลัยนครราชสมีา   

25511301103331 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25471671102573 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิชาชีพครู     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์   

25481961107943 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481991108442 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25431981100615 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ   

25481961107864 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25531971102404 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25481991104638 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการตลาด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25431981100626 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   



25481961107965 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481961107875 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25531971102393 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25481991104616 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25481991108429 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25431981100637 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25481991104627 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการเงิน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25431981100582 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25431981100604 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการเลขานุการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25481961107886 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25531971102415 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25481991104649 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25431981100593 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ   

25481961107976 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างกลเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25541971101685 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างกลเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25481991108385 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างกลเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481961107921 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481991104673 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481961107897 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25481991108418 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25481961107853 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481991107586 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481991108396 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างท่อและประสาน     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481991104684 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481961107842 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างยนต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25541971101707 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างยนต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25481991104695 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างยนต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25481981100947 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   



25481981100958 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ   

25481991108475 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481991108407 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25481961107998 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25481991104651 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25481961107932 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างโลหะ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25481991104662 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างโลหะ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25481981100971 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25481961108011 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาประมง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25451991102071 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาประมง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25481961108044 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481991107619 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481961107954 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481991108352 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481961107831 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25521981107016 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ   

25481991104706 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481961108022 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481961107919 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25541971101696 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั   

25481991104717 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481981100969 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  

25481961107987 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25531981103632 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25451991102082 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25451981100641 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ   

25521981107005 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ   

25481961108009 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   



25481961108033 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481991108464 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481991108453 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481961107908 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาไฟฟูา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481981108439 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาไฟฟูา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25561981102702 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25212141100034 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินกิ) สถาบันพระบรมราชชนก   

25482141104747 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) สถาบันพระบรมราชชนก   

25482141104725 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)   สถาบันพระบรมราชชนก   

25482141104736 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) สถาบันพระบรมราชชนก   

25452141101278 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเวชกิจฉุกเฉิน สถาบันพระบรมราชชนก   

25512141105437 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงแพทย์แผนไทย สถาบันพระบรมราชชนก   

25372141100291 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน สถาบันพระบรมราชชนก   

25372141100289 ; หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก   

25540731103871 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวสัดิการสงัคม มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25520091100828 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25570191102041 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25480211106982 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25541611103981 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25501811109377 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ     มหาวิทยาลัยสยาม   

25520101100921 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์   

25530081100211 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25540211103265 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการตลาด     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25550121102232 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ     สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์   

25540021103692 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการกีฬา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25540511103786 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความรู้และนวตักรรม  (หลักสตูรนานาชาติ)    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25540241104113 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25510211107817 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25460021101588 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการประมง     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490591104691 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25510081107543 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว   (หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25530191100505 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510051109439 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25550121102219 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม     สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

25500191110659 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25540541103947 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25550071102506 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25490591104702 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพยาบาล มหาวิทยาลยัครสิเตียน   

25501231108135 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนา     มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่   

25500121107603 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25571661100121 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   

25501271109412 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25550121102221 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนาสังคม     สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25500271104808 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนาองค์การ     มหาวทิยาลัยพะเยา   

25551471104368 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25551481103987 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25491691103354 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25550541104354 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25510081107464 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25491811108623 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา     มหาวิทยาลัยสยาม   

25521021107605 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25490071100046 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25520191101213 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา   

25430031100045 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25470591101943 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยครสิเตียน   



25511041101036 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25450071100119 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25380511100616 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25540091104364 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารและการจดัการการศึกษา     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25490591104713 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารโรงพยาบาล มหาวิทยาลยัครสิเตียน   

25480211106971 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25560541102926 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25530031101453 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25480021107789 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการปรบัปรุงพันธุ์พืช     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25501271109401 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทมุธานี   

25470071101901 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25500021109301 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520121100991 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบณัฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์   

25540223203157 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาที่ยั่งยืน     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25491771110035 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาธรรมาภิบาล     มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม   

25500741105003 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาองค์การ (หลักสตูรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั   

25531441100954 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่   

25490031109885 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510191100727 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปญัญา มหาวิทยาลัยบูรพา   

25480211107162 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัทางศิลปกรรมศาสตร์     มหาวทิยาลัยมหาสารคาม   

25520091107589 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25510191100738 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและสถิติทางวิทยาการปญัญา มหาวิทยาลัยบรูพา   

25540021103725 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25560161101877 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25550161103136 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25470191103118 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม     มหาวทิยาลัยบูรพา   



25471431102971 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม     มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25520741101754 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25550051104091 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตนานาชาต)ิ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25550741102657 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25540201100237 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25540021103714 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพและสุขศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500121103687 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน   (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25510071105483 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการเมอืง     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25560051103765 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500021109288 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450031100126 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25240021100019 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25490191109984 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25480091108823 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25500081107597 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25480161106222 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

25550151103541 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   

25550031100015 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25560021102715 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510211107806 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25520151106304 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื   

25440081100659 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจารึกศกึษา  มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25541801101596 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ   

25530191100483 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา   

25530211103422 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25510741105768 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25550091105107 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   



25560211102299 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25420021100807 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25530031100158 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25510081100488 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25470031100139 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25490211107905 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25420031100123 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25520071100747 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25510081100499 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25480021106597 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25410031100043 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคม ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510051100338 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมแีละชีววิทยาโมเลกลุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25490051108728 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25450031100047 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  (หลักสตูร  ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25480061100077 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลยัมหิดล   

25561131102246 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตร์   มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

25500211100109 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25510241100892 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาตจวิทยา   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25480031100287 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม   (หลักสตูรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25560081101902 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศลิป์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25530191100516 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศลิป์และการออกแบบ มหาวิทยาลยับูรพา   

25491661104611 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25541661102467 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ระบบการศึกษาทางไกลด้วยการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพและอิ
เล็อทรกนิกส์  (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25541531102395 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25560541101014 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร     มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25561661101121 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   



25490681106063 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25500511109957 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25550121102254 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม     สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25521431107296 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย   

25510211107929 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25490541108835 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีปทมุ   

25571301100323 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25511911109302 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี   

25550241104799 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25510051108528 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500121108738 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25500741104845 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ   

25520021100382 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25530161103224 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25541951100726 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25510151100644 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25250021100066 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25460041100286 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรสติวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25570051101325 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25460081101629 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศิลปะ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25500741104878 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25511661101395 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25410021100593 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25450601102223 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา     มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น   

25501441109859 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25500681105647 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง     มหาวิทยาลยัรังสติ   

25580051100134 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   



25430021101359 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550021103963 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25521951107766 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25490031100266 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400031100029 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520081100794 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25480131100097 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25430021101416 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25551621104174 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25440021100168 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25410021100514 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25502271110019 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม   (หลักสตูรนานาชาติ)  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   

25300021100264 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชสวน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25250021100077 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร่     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25570211101356 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25551471104379 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25490091109948 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25490081107438 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25530021100089 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25420161100757 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั   

25520201101304 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510741105735 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าทางการศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25491651109165 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าเชิงยุทธศาสตรค์วามเป็นเลิศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25481671104813 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าและการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์   

25470051100391 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25481661104845 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา   

25520021100393 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550211103481 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25530051103659 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25530021103667 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550241104744 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยแมฟู่าหลวง   

25540021100024 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25530121100406 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร   (หลักสตูรนานาชาติ) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

25420211100832 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25530021103318 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25501441110309 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภูมภิาคลุ่มน้ าโขงและสาละวินศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25520191101224 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510051100327 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

25511691101455 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25511671108539 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค     มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25551431104318 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค     มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25481621100407 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25500571109526 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารสื่อสารการเมือง     มหาวิทยาลัยเกริก   

25500221107773 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25520191107647 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25551431104329 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25511021109382 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25500681100157 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสติ   

25430071100106 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25480541100148 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25460051101874 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490071100057 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25340021100178 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490211107692 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25480221105194 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   



25540241104102 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25530191100494 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25520191107614 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25521751102443 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25490211107916 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25480021107791 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480021107802 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450031100093 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์   (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25450031100082 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25500191110661 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25540211103276 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25540151103303 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25480161106233 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25510031100235 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25520051100644 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510741105599 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25490021100017 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500121107557 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)    สถาบนับัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์   

25510081100501 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25530091100289 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรยีนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25390081100349 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25540021103051 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500081107608 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวศิวกรรมพอลิเมอร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25490021108567 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450021101497 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25570021101311 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25490191109668 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา     มหาวิทยาลัยบูรพา   



25550211103571 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25520031100506 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25430021101427 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25520161106035 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25510021100155 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500051109585 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25520241101444 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25500021109299 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลติภณัฑ์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450191102251 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25330021100324 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550241104766 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25490021107353 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25510021108424 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25502271109997 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์   (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันบณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   

25450021101475 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520031100517 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25440021100179 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480021107813 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500211108165 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25450051102018 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25550021104053 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25530241100624 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25550241104788 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ     มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25530051100173 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25450021101486 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520021106265 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500741108041 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการเรยีนทางอิเล็กทรอนิกส์   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25550241104621 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   



25450021100294 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520101100932 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   (หลักสตูรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25440021100642 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520051100666 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25560081101935 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25510161106607 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25550021103355 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25530151100411 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25490051108908 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25390051100458 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510151107833 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

25410021100536 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490151107807 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25480021106608 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520031100528 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25530191100527 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา   

25500211108187 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25550151103539 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื   

25540091100099 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25450051102042 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500211108176 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25510201100818 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25520151101073 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25530231100599 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   

25570091101972 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   

25510151107844 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25520181101133 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25530211100575 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25520081106374 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25500741108039 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25510081109321 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสตูรนานาชาต)ิ    มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25560081101946 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรมพื้นถ่ิน     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25510021107401 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25470051102786 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสตูรนานาชาติ)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510121104915 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสตูรนานาชาติ)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25510151100655 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25500051109517 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25540051103774 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรคส์รา้ง     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480031100017 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสังคมวทิยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25540241104091 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25520021100404 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25420021100796 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตววทิยา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25310021100232 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450031100148 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

25430081101571 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25551021104987 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25460031100061 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520031107741 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25500211108154 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25541531102406 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25500021109244 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25420051100867 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25540211103333 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25561481102651 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25510081108623 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25550021103974 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



25491531104504 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25481651108253 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   

25561371100094 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25540021103049 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25540181104498 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25540161102933 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25350021100326 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25510021100166 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450031100014 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25560191103783 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25500211108299 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25410021100525 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25570051101371 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมี   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25570021101309 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมี   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25460031100105 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25502271110008 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ   (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   

25550081103374 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25550241104777 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25460161101461 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25540071100086 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25440071100085 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25480091100082 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25470081102407 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25520151106539 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25540031104209 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25561911103233 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี   

25501081110243 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี     มหาวิทยาลยัเอเชียน   



25550051104304 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25551481103998 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25500021109277 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510741105667 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย (หลกัสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั   

25490211107703 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25520241101422 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25520181101144 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25510211100887 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25510211107931 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25480091108834 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25560081101913 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25470021102704 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25550241104755 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัแม่ฟาูหลวง   

25460161101472 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25390021100376 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25540223203181 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25330051100655 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25460741100532 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั   

25440021100721 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25510031100246 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510741105678 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีนเทศศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ   

25470681102123 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัรงัสิต   

25470541102948 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25510081107554 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัศลิปากร   

25521811106984 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัสยาม   

25510161106629 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

25511011101022 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวตัร   



25520611101669 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25540151100131 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

25450021101925 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25560081101924 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25521671102343 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25390081100338 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25540021103747 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510211107953 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25540021103668 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25440021100631 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25570211101345 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25390081100351 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรส์ังคมและการบริหาร     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25520241101433 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   (หลักสตูรสองภาษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25500051109574 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตรค์รอบครวั     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510561107693 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25510121107468 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25520071100758 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25520091100839 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25510021100177 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25511231101072 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25530021103588 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลกัสูตรนานาชาติ)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25560051102764 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25480081106673 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25530021100091 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25290021100252 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาโรคพืช     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510561100965 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาโลจิสตกิส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25480211107151 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาไทศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25480111108735 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25520111100977 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์    (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25570111101906 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25520111107661 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต แขนงวิชาศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

25520111100988 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์    (หลักสตูรทางไกล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25520111107841 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต แขนงวิชาส่งเสรมิการเกษตร     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25560051103743 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารกระบวนการยตุิธรรม   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

25530093204175 ; หลักสูตรปรชัญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพัฒนาศักยภาพมนุษย์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25540211103243 ; หลักสูตรผังเมืองมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25500011109816 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25400041100043 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25420041100078 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25460041100207 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ    (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

25450061100827 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล   

25460031100173 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25460261100764 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลยันครพนม   

25510271103551 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลยัพะเยา   

25500061102588 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลยัมหิดล   

25501421104031 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ   

25420091104305 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25491121103621 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย   

25492011103271 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา   

25520031107921 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520031107932 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25522661107282 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   

25510021108108 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  สถาบันสมทบมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25470201101589 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25500591100956 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยครสิเตยีน   



25320741100255 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25530681102287 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรสองภาษา)  มหาวิทยาลัยรังสิต   

25500061102555 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหดิล   

25511131106493 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25510591102375 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25390051100043 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480251103454 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25291291100139 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ   

25390201100106 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25480191106078 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25501271103999 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25490531105976 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยพายัพ   

25490211107196 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25500681100833 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25500831105633 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชธานี   

25491471107613 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25551581101615 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25501651100638 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25501661101552 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25551711103511 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25571791100744 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25491071107348 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

25490231105141 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25550101102004 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25491811101074 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยสยาม   

25540731101215 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25530181101483 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25571801101151 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   



25460041100793 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520171104888 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25501021108391 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25490241101957 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25501141102296 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา   

25520101108031 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยับรมราชชนนร ตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25520201108021 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยับรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลยันเรศวร   

25520041108056 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยับรมราชชนนี เชียงใหม่ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25481261103467 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยับัณฑิตเอเชีย   

25522081106995 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลกองทัพบก   

25512091102236 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลกองทัพเรือ   

25322121100124 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ   

25520101108018 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สถาบันสมทบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25520191107974 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบรูพา   

25460021101522 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520021108043 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520031107943 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25500061110688 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล   

25520101107906 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25520031107954 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  สถาบนัสมทบ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520031107965 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สถาบนัสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520201107986 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดติถ์ สถาบนัสมทบ มหาวิทยาลับนเรศวร   

25520061104627 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล   

25520201107997 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช สมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25520041108001 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชธานี พะเยา สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25550191104535 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกล้า จันทบรุี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบรูพา   

25520031107919 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   



25491821102976 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัเชียงราย   

25501151108799 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัเซนต์หลุยส์   

25512141105426 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ สถาบันพระบรมราชชนก   

25561011100959 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์     มหาวิทยาลัยชินวัตร   

25511731105702 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฏร์ธานี   

25501661105049 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25370041100062 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25490031100277 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25470011102916 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25430191101606 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25521151107789 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล     วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   

25460041100185 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25490591104689 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25400041100032 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25510191109413 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25460031100037 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25520191101235 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลยับูรพา   

25490041100302 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25540021103343 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน  (หลักสูตรนานาชาติ)    
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25350041100036 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25390191100498 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอายุ     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25460031100026 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520061100713 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอายุ มหาวิทยาลัยมหดิล   

25520591105605 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่     มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25390191100487 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25500211108143 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25520731107592 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่     มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ   



25450681101298 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  มหาวิทยาลยัรังสิต   

25410031100032 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510051102083 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480591106556 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง     มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25410011100636 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25450191102205 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25400031100018 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25480051100447 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25460031100162 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25460191102105 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25450041100195 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่   

25490191109872 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก     มหาวิทยาลยับูรพา   

25480051100436 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัตคิรอบครวั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25380191100644 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25550211103479 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25550731104478 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ   

25480591106567 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25530011100055 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25480051100458 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520061100724 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล   

25500011109838 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25520111107852 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล     มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25550111105087 ; หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25410051100618 ; หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500051109473 ; หลักสูตรพฒันาแรงงานและสวสัดิการมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25541851100714 ; หลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25511851101609 ; หลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25541851102176 ; หลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   



25541851100703 ; หลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25501851100359 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั   

25501851100269 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25501851104016 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25501851100271 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั   

25501851100282 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25501851104027 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา     มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั   

25501851100293 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพุทธจติวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25501851100304 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย   

25501851104005 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25501851103724 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25501851100315 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25501851100326 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25501851100337 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25501851100348 ; หลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25511851101598 ; หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25491851100167 ; หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25491851103802 ; หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย     มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   

25501851110621 ; หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธรรมนเิทศ     มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั   

25511851104895 ; หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศลิปะแห่งชีวิต     มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25511851101587 ; หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25481851100223 ; หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชามหายานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั   

25491851100178 ; หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

25551851102278 ; หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสนัติศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   

25370021100262 ; หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25470051100479 ; หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25560161101991 ; หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหารลาดกระบัง   

25540211103366 ; หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภูมิสถาปตัยกรรม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25520131106223 ; หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภูมิสถาปตัยกรรม     มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25390011100072 ; หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภูมิสถาปตัยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25510021108457 ; หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25510081107486 ; หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25430011100324 ; หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25531031102883 ; หลักสูตรรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

25531951104156 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25551953205052 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25501271109142 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25470121101693 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25541281103769 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น    

25471651100534 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25500571109177 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยเกริก   

25491651100446 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนทางสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

25521131106393 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25491531104526 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25531541101001 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25491411103421 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25501481105308 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25511191104216 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ  วิทยาลยัทองสุข   

25532611102563 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ  วิทยาลยัพิชญบัณฑติ   

25561011103255 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยชินวัตร   

25550251101685 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25501051101958 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น   

25511401107595 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25511761107426 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์   

25501741101595 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   



25501501105244 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25521631102866 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25511641102451 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25481661101695 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25541701103114 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25520101105059 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25480111105888 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25570021101513 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25491311100459 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25461311101773 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25542241100976 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภมูิ   

25551141101065 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ วิทยาลัยนานาชาติเซนตเ์ทเรซา   

25481321100753 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สถาบันรชัต์ภาคย์   

25501021104249 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา    (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25501571102968 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25500221105321 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25511731105724 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการคลัง     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25510031100257 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25511511101308 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25511591103974 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   

25511661101406 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   

25511691101466 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี   

25511451101223 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี   

25552301103696 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์     สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25451321100603 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรทางไกล) สถาบันรัชตภ์าคย์   

25530101102507 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวสิาหกิจ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25511541102279 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์   

25500221105332 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม     มหาวิทยาลยัทักษิณ   



25561131101482 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25571421101046 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ   

25551541100171 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25540191100179 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลยับรูพา   

25510131107346 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25561031100647 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์   

25480221105071 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25480191106912 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510211107165 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25481491105814 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491721109793 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25481511106571 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25501551108388 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

25481611108326 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25481701107729 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   

25511711107825 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25481441108114 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25481451107507 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25481541108273 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25481621108305 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25510181106734 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25502301108538 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25480031100311 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25520831101776 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชธานี   

25481421102295 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ   

25481571100211 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา   

25491591103015 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   

25491531104335 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   



25481661101684 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   

25491431101151 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25480241101203 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25510131100607 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25491281108578 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง     มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น    

25481441108485 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25491661101887 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25521541102102 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์   

25491551108152 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต   

25571181100318 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยตาปี   

25520261104653 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25491231103555 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25551221103088 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25511831105635 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยพิษณโุลก   

25501421106988 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ   

25491471103337 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25501491105939 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491511103995 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25491601106897 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25461581101121 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25491731104416 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481671104778 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25511791108768 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25501121104331 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   

25501001104416 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยเจา้พระยา   

25480041103326 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25471881101777 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     วิทยาลัยนครราชสมีา   



25562601100877 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   

25532251103237 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   

25471131102347 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

25501371100806 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี   

25531041100779 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25491391105083 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุี   

25501521101861 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม   

25521591104245 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   

25501531104922 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25521751104232 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร   

25471651100512 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต   

25491681100822 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25481691101327 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี   

25521431103178 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25481441102376 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่   

25501541100197 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์   

25501621101287 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย   

25510081100534 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25480181100543 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25471111101311 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   

25400011100477 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25480111105899 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

25551953205052 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25561241102384 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยนานาชาติชลิเลอร์-แสตมฟอร์ด   

25490191109837 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยบรูพา   

25490681104645 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต   

25510071105404 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   



25500571109188 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเกริก   

25500241109801 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25561881102148 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา   

25551141102022 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วิทยาลัยนานาชาติเซนตเ์ทเรซา   

25530121103545 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25521271103676 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25532261101956 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25451651100475 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25521661105626 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25551431104544 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25520111107536 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25492011103214 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   

25541661102737 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ระบบการศึกษาทางไกลด้วยการประชมุทางไกล ผา่นจอภาพและอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25501321100777 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์   

25500221107762 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25510201100829 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25501721110503 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์  

25530261103991 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฏหมายมหาชน มหาวิทยาลัยนครพนม   

25510191100749 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยบูรพา   

25521301103771 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25431111100754 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะส าหรับผู้บริหารยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25531531103349 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อความมั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25500221107751 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจยุติธรรม     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25531531102855 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25471651100523 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25541651103849 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   



25552301105136 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน   สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25530261103989 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25521311101893 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25510131100618 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25541611103992 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง   

25550831105122 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชธานี   

25541601104428 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25501691104773 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25531631101089 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25500211108323 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ     มหาวทิยาลัยมหาสารคาม   

25501441110524 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ     มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25450091102158 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25521671105267 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร ์  

25300011100318 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25521131106404 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25451231102357 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25501771110699 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25551481104077 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25541591104416 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25461531101632 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25481451107496 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25501811109311 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยสยาม   

25501001104438 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยเจา้พระยา   

25531401100915 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25541511100547 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25521661105334 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25511541101335 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   



25540541100303 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25520681101724 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต   

25460541102036 ; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ส าหรับนักบริหาร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25550111105019 ; หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑติ   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช   

25511281108648 ; หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑติ  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น    

25530191104138 ; หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25440011100865 ; หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25550191105029 ; หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510071105505 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25510271104315 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา   

25440571100474 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกริก   

25511201104623 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   

25400051100189 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25460201100879 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490191108138 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบรูพา   

25490211107218 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25540681101028 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต   

25491461108264 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25491721109455 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25561501101246 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25551521100731 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25541581101715 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด   

25551631100226 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ   

25561661102886 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25500091108408 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25540101101992 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25080041100014 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25561401102472 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง     มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์   



25400011100444 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25480181100565 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25501301102136 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25482011102324 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา   

25492401102734 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง   

25520041104377 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหวา่งประเทศ     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25511131105097 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25460211101736 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25561731101725 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง     มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฏร์ธานี   

25450041101038 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25551751101287 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25471301101255 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25480211107195 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25400011100455 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25561301100085 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   

25571331100899 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต   

25400011100466 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25471301101233 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   

25451281101813 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์    มหาวิทยาลัยการจดัการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น    

25571421101035 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ   

25581591100124 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์   

25501271102357 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยปทมุธานี   

25551601103103 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25541581101671 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25561661101132 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25521541102844 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25480131102988 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25491861105557 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรก์ารปกครอง     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   



25450011101856 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25480111105967 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25480111105956 ; หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25540191104477 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ   มหาวิทยาลยับูรพา   

25510071105382 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25540111104434 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

25460051100309 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25541661102434 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ ระบบการศึกษาทางไกลด้วยการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา   

25480191100127 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง มหาวิทยาลยับูรพา   

25490191109951 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารงานยตุิธรรมและสังคม     มหาวิทยาลยับูรพา   

25460051101863 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารจดัการสาธารณะ ส าหรับนกับริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25480071104512 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวทิยาลัยรามค าแหง   

25360011100484 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการปกครอง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25511371101167 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลยัฟาฏอนี   

25521271107129 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒาการเมือง มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25500211108312 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25460051100355 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการเมืองการปกครองส าหรับนักบรหิาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25540011100012 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการเมืองและการจดัการปกครอง จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25480011108565 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25500051109427 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480071100304 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25500571109537 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสื่อสารการเมือง     มหาวิทยาลัยเกริก   

25490191109962 ; หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ     มหาวิทยาลยับูรพา   

25400051100101 ; หลักสูตรวารสารศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490051100461 ; หลักสูตรวารสารศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490051108673 ; หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490051108662 ; หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   



25500051109438 ; หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25470171102429 ; หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25491661106141 ; หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   

25520011100032 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011100065 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจสิติกส์   (หลักสตูรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510011109277 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25480011108554 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงินเชิงปริมาณ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25500011110299 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   

25560011102962 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25440011100876 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25470011103131 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25490041100289 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25560011103039 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจลุินทรีย ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25410041100066 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25490011108757 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011100076 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25390011100094 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25520011100087 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25550011104221 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25550011104219 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี  (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510011108715 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชเคมี     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25500011109783 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25470011103129 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25520011100043 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข   (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25410011100671 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25450041100241 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25500011110446 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวตักรรม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25460011102004 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   



25510011102167 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25380041100096 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25450041100173 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยเชียงใหม่   

25250011100032 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25570011101635 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25450041100239 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25480011108633 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25530151102479 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25500041100459 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (หลักสตูรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25570011101624 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25420011101032 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25420011100896 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุส์ัตว์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25500011110705 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011107074 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520011100054 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25430011101527 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25570011101613 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25450011102148 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (หลักสตูรนานาชาติ)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25460011102083 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25550011104816 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510011108783 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25510011102178 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสตัววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25510041100293 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25500011110064 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสตัวแพทยสาธารณสุข     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25490041100291 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสง่เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25330011100356 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25500011110108 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรส์ัตวแพทย์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   



25510011100018 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   (หลักสตูรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510041102071 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรเ์ชิงระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25560011103052 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25560011103041 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคนิค     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25500011110187 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25500011110716 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25530011104195 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยปีิโตรเคมี   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25470011103074 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25570011101646 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25561131101954 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25520011107096 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25450011102137 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25420011100874 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรส์ังคมและบรหิาร  (หลักสูตรนานาชาติ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25390011100408 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25440011100786 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25440011100764 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520101106422 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์)  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25530031103512 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามยัสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25480031107353 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25490131103002 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25530131102308 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวทิยาการ) มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25480111105923 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25550171103677 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรก้าวหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25570151100707 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25490011105776 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25430201100909 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490231105117 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   



25500091108421 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด     มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25490101103346 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25370031100048 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25460591100568 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25520051102703 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520061103817 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหดิล   

25300681100098 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยรังสิต   

25360731100293 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ   

25420041100135 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25560021101703 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25541431101009 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25571141101899 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ   (หลักสตูรนานาชาติ)  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   

25541431101044 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25480021108217 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการบิน     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25530601100758 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการซ่อมบ ารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25531551103252 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

25470161102103 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง   

25520031106784 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25541431101011 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการท่าอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25520561103925 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอาหาร     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25511971104033 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการประมงและธรุกิจสตัว์น้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย   

25511551106589 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการพืชสวนประดับ     มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต   

25490051100393 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการวิศวกรรม   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25290021100151 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการศัตรูพืชและสตัว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500231108933 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทสดิจิทลั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25511971101906 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25511651102136 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ   



25500211107131 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25561461102581 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี   

25471661101108 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25481691101485 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25480191108611 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี     มหาวิทยาลยับูรพา   

25561561102424 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25491081109184 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยเอเชียน   

25450741100632 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25491771101439 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม   

25530021102521 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการบิน    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25582501100035 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีฟาร์ม สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์   

25481501104882 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25491711108091 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25481391100165 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวก มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี   

25500101106104 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25571391101291 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุี   

25561671100852 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์     มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์   

25552241100483 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลัยกรุงเทพสวุรรณภูมิ   

25500541110322 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25521331101939 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   

25481391105025 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุี   

25491661101922 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   

25381981100248 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ   

25551791102474 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบรูณาการสารสนเทศอัจฉริยะ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25491711107777 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประมง     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25430031100056 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25510271104427 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลยัพะเยา   

25330181100424 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   



25480131102819 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25501911104507 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการผลติพืช     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25520201101337 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการผลติพืชอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25451771101762 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการผลติและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25542201100768 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา สถาบันการพลศึกษา   

25360021100373 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25510511108902 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25521471107267 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25481921104405 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25550131102468 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาส่งเสริมและนิเทศศาตรเ์กษตร     มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25310071100171 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัด าเนินงาน     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25400741100704 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมลูธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25550271101081 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25532201102545 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ     สถาบันการพลศกึษา   

25520091100841 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25491661102552 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25531661101162 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25481441103928 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจภุัณฑ์     มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่   

25481441107337 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25480041103552 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25491771107109 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม   

25511741103047 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25491661101933 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25490011105449 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตย์   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25540561100327 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

25481701105389 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจการบริการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25531591102334 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   

25501551106465 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็   



25511641102427 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   

25431791100186 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุี   

25521881102515 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา   

25450681100668 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต   

25501441102604 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25500061102105 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล   

25420041100102 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25280041100141 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25480221105115 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25340201100134 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490191106507 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510271103584 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25500211107142 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25511491108146 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491721109501 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25431761101217 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีัมย์   

25521501106607 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25491511104006 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25491731104394 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481701105604 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25491711107788 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25160071100038 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25450091100944 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25500081106697 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25510101104845 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   

25290021100217 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25511911104688 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี   

25420011100312 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   



25320031100043 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400051100167 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25530061101884 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   

25491411102565 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร   

25491771101384 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25511741102902 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25501521101692 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25501751103025 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25501641100806 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา   

25431671100688 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร ์  

25481691101553 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25551431100516 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25481441102556 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25511541101346 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25421621100434 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

25550181100045 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25100041100016 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25440141100206 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25480131103023 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25560051100042 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์การจดัการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520061104302 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระกันภัย   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล   

25450031101691 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25481701105391 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25500081106708 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25500101107623 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25540021101971 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510151106516 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

25520061103896 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหดิล   



25400901100228 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยธนบรุ ี  

25410051100225 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25491531104346 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25471751101503 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25480161105344 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกต์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25491661101944 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรส์ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25530151100422 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรเ์ชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25550271101856 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา   

25501591103398 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความปลอดและชีวอนามัย มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   

25500061102364 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล   

25491791108597 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25481391103473 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรุี   

25501461108895 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25491501104589 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25491511104085 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25501551106419 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต   

25491601106864 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25431531101234 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25450091101012 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25491481104238 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25481441102545 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25481771101247 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25511741102913 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25491641100895 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา   

25521661103319 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25200021100015 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25491471109121 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   



25520151101084 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25491791108496 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ประยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25501001104427 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์มลัติมเีดีย     มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   

25541521103068 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25470681102112 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์เกมส์มลัตมิีเดยี     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25510211107176 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์แอนิเมชันและเกม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25522261103878 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์แอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25490561100671 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์แอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25440011100549 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25420201100548 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25400191101107 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25510211107187 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25140071100047 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25480091102679 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25520101105702 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25090041100026 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25501151109071 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   

25450021100349 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25511431101186 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25550221103392 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25500201108208 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490191106529 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25510211107198 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25541721104297 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25551511102359 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25471711102498 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25450091100999 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   



25500081106719 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25230021100064 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25551981103162 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25420011100299 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25360031100069 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25520271104801 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัพะเยา   

25511741102878 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25501521101703 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   

25501571102845 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา   

25510101104902 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  

25360181100189 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25440041100069 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25250141100025 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25520161105517 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25531661101138 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25480731102017 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25450031101702 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25480221105161 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25340201100123 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510271103606 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25500211107164 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25431471100967 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25381481100388 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25501491105974 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491721109578 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25511761106065 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์   

25491501104769 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25511551106567 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   



25491601106853 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25491731107127 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481701105503 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   

25471711102509 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25481451107441 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25160071100062 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25450091100988 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25500081106675 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25510101104957 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25230021100086 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25511911104712 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25550171103666 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา    หลักสูตรก้าวหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25250021100099 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (รังสีประยุกต์และไอโซโทป)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25420011100389 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25410191100219 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยับูรพา   

25500061102318 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัมหดิล   

25501411101982 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

25491771101417 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม   

25541741101162 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   

25501521101725 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   

25501571102834 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา   

25501591103264 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์   

25541581100567 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด   

25501751103003 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   

25501641100817 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา   

25491661101988 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25491671102283 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์   

25481691101529 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี   



25541431100998 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25471441101429 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25511541102281 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์   

25491621100353 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

25550181100091 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25380041100085 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25560251100999 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25481701105413 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25481431107325 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25551371100284 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25431601101017 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25501641100828 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25511971101862 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25450061100816 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลยัมหิดล   

25490191106531 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี    มหาวิทยาลัยบูรพา   

25380021100432 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25420011100288 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคม ีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25350031100024 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคม ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25550271101902 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคม ีมหาวิทยาลัยพะเยา   

25570201100174 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมแีละชีววิทยาโมเลกลุ     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25310041100032 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมแีละชีวเคมเีทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25510101105047 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (แบบก้าวหน้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25520191101246 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25540101102014 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์   

25460031100048 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25550191102072 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยับูรพา   

25520201101326 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25450021100902 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



25540021100035 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจดัการการผลติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25420011100323 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25330041100056 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25470061101224 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   

25570081101914 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25350021100271 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25481691101496 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25491711107755 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25520101105713 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอเิล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25562501100156 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปญัญาภิวัฒน์   

25560591101201 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัคริสเตียน   

25510161106179 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

25511121104602 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน     มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย   

25521031101813 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์   

25350041100227 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520131104276 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25280041100152 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตรแ์ละอนุรักษศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25511761106098 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง     มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์   

25200021100026 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25501911104474 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25531961102032 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25401991101085 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25520211101406 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25481931101886 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25481971103106 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25481991107608 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25550201102861 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์     มหาวิทยาลยันเรศวร   



25531991103014 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผลิตภณัฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม 4 ปี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน   

25570201100163 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค     มหาวิทยาลยันเรศวร   

25510021108773 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

24990011100011 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25500061102375 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   

25510131100629 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25480161105333 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร     สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25481971103128 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจดัการธุรกจิเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย   

25500211107221 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25480081108124 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25531961102267 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25270021100103 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25510151104132 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25521521102087 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25411961100486 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25420011100953 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25270021100092 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25470221102076 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25561731101736 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25531961102043 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481991105718 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25040011100016 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25551751101311 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   

25481441102466 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25481931101897 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25551971101552 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   



25481981100892 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25280041100095 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชสวน     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520161101096 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25280041100084 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร่     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25360131100342 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25160031100078 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25480221105126 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25340201100112 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510271103595 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25500211107232 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25381481100366 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา   

25541491102795 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช   

25491721109534 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25491501104602 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25511731107017 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฏร์ธานี   

25501701108982 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์   

25481711106999 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25481451107452 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25160071100051 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25450091100977 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25500081106743 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25420101100569 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25290021100239 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520061103828 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล   

24770011100016 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25400051100404 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25500061102331 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัมหิดล   

25491411102611 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   



25501521101736 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   

25501571102812 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา   

25541581100578 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็   

25501751103014 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   

25491641100884 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา   

25481691101542 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี   

25551431100527 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25481441102501 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25501541100478 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์   

25401621100072 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

25390181100161 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25290041100017 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25550171103688 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสตูรก้าวหน้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   

25560251101001 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25500211107243 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25551561103637 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25481701105457 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25520141104661 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25561981101598 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25501991109052 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25510161106192 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั   

25480201103368 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25511741102935 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25501591103376 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์   

25531661101149 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25511911101718 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี   

25560151100627 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสว์ิศวกรรม   (หลักสูตรสองภาษา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   



25400051100393 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสอ์ิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25430151100937 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกสอ์ุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   

25490221105318 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25340201100101 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490071104219 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25520101105724 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   

25440021100091 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25070041100013 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25500211107254 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25421661100934 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ     มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25520091104046 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25501051108462 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ     มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น   

25510211107209 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25491481103237 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา   

25481761105307 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์   

25521601105912 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25550041101647 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25551641100341 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา   

25481441102499 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25500031108626 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25490191106485 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25520201101348 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25520271104799 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25491661102056 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25521301103769 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25470101101746 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25491711107845 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   



25500541101579 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศรีปทมุ   

25551661100679 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามาตรวทิยาและระบบคณุภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25460531102046 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยพายพั   

25410191100164 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25551711103555 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25481431101058 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25561561102558 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25541481100498 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25560681102281 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25420201100559 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสเีทคนิค     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25500071107956 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสเีทคนิค     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25460041100837 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสเีทคนิค     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25500061102397 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสเีทคนิค มหาวิทยาลยัมหดิล   

25430021100235 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25480011105527 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดศุาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25510101104946 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดศุาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   

25400051100415 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดศุาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25510201100831 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดศุาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   

25380041100129 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดศุาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25500131103284 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดศุาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25571941101066 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดศุาสตร์อตุสาหกรรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25520031106806 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดศุาสตร์และนาโนเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25570061100911 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุและนาโนเทคโนโลยี   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล   

25490191107622 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25200101100071 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   

25571371100567 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25501651100627 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการความปลอดภยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25480221105137 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   



25491221106311 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25370201100227 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25480191107226 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25490531106033 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25491061109035 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยภาคกลาง   

25500211107276 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25401331101025 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต   

25471401102415 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25501421106999 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ   

25551461103884 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25491471106779 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25551481103695 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25501491105906 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491721109545 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25511761106021 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์   

25501501105266 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25491511104063 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25501551106443 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

25491601106807 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25391531100273 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25511651104173 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25491731104449 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481701105514 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25481711107091 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25541451103566 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25491791108474 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25330071100285 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25511071107363 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   



25450091100955 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25500081106721 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25510101104935 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25510561103676 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25300021100231 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25411001100456 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   

25520151106585 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25481921104236 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25511911104723 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25531961102144 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25521311106617 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25540161102628 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25470051100367 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25450061100895 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล   

25330741100188 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   

25510141104772 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   

25491751102833 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25471011101488 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสตูรนานาชาติ)    มหาวิทยาลัยชินวัตร   

25501991105823 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25420011100345 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25300511100178 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรงุเทพ   

25460031100072 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520051102624 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510271104473 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25320681100179 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25491391105072 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี   

25491411102587 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   



25491771101362 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25511741102924 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25501521101769 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501571102946 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25401591100787 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25491581105152 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็   

25501611100724 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25521631102732 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25521641103014 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25491661101898 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25301671100166 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25491681100719 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25481691101564 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25521431103112 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25471441101431 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25501541100502 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25501621101298 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25390541100126 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25511811102483 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม   

25350731100112 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25400181100612 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25551801101171 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25430041100092 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25441931100328 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25501941102699 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25441981100234 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25381111102225 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25430241100667 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแมฟู่าหลวง   



25490131103057 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25450141100534 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25520141104683 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ -มัลติมเิดีย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   

25550541100192 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25570051101426 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25431771101084 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสตัว์     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25511491101295 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25511941103837 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25420191100986 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25502131108901 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ     ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี   

25500191108589 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลยับูรพา   

25390741100152 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   

25460011101262 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25491601103409 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25501571102665 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25561131100907 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25530031103501 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25490221105296 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25510211107211 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25511761106032 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์   

25501501105209 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25431521101288 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25471581102011 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็   

25571631100048 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25481701106752 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25500071107967 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   



25500081105999 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25490021108883 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490171105829 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25491881103502 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     วิทยาลัยนครราชสีมา   

25470011100058 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25530051100184 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25481771101269 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม   

25361671100332 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุินทร์   

25481691101507 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี   

25561801100362 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ   

25482201100525 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา   

25511421108249 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา – การฝึกและการจัดการกีฬา     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   

25561271100609 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย     มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25550091103937 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25460021101037 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25421881100646 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย     วิทยาลัยนครราชสีมา   

25530051101523 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25500061102386 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย มหาวิทยาลยัมหดิล   

25501621101311 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

25530241100635 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   (หลกัสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยแมฟู่าหลวง   

25530241101704 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวทิยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25501931101888 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25550201102859 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง     มหาวิทยาลยันเรศวร   

25480161105322 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25511981102548 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

25520161105484 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า (วิทยาเขตชุมพร)     สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25450031100104 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   



25470191103107 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25491481103226 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25382201100467 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา     สถาบันการพลศึกษา   

25520091100852 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25541761102615 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย์   

25290091100204 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25500101106137 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25560151100616 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   

25501941102914 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25540201100248 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลยันเรศวร   

25450061100849 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลยัมหิดล   

25490021103549 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480221105159 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25510061109161 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์     มหาวิทยาลยัมหิดล   

25510101105036 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25551881101877 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์     วิทยาลัยนครราชสมีา   

25400051100178 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25460201100429 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25560731100137 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25431771101095 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภยั     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25461531101362 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภยั     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25520011100098 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา   (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25570061100922 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล   

25430681100644 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25470021101782 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520061103841 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหดิล   



25480241101225 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟาูหลวง   

25290021100228 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25570021101491 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550251101696 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์   

25541391102502 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25521581102185 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25511971104066 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25450011100541 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25560021101714 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25520101105735 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศน์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25510101104834 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25450021100417 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490681106006 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา     มหาวิทยาลยัรังสิต   

25501761105489 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์   

25460011101249 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25360031100429 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25480221105082 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25481401106771 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์   

25501421109093 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ   

25491461108297 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25381481100399 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา   

25521491105649 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช   

25491721109556 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25511761106043 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์   

25491501104591 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25561511102698 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25431521101277 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25501551106432 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต   



25491601109362 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25461531101351 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25571631100059 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ   

25511731107041 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฏร์ธานี   

25481701106728 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์   

25491711107834 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25481451107463 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25510071105257 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25500081106732 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25380021100421 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25521971104348 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25470051100378 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520271104812 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา   

25491411102598 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25491771101406 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25511741102946 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   

25481571102764 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25501591103297 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25491611100993 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25491751102855 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491641100862 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25491661102091 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25531671101804 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์   

25481691101531 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25481431101069 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25481441102523 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25501541100491 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25431621100154 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   



25500231104905 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25490181100241 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี   

25470061101336 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล   

25501521101782 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25521671102354 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์   

25501911106544 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25481931101965 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25531661101724 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25570051101459 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ   (หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25450021100878 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25551501102843 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25480201103346 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25521531105273 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25501651100616 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25480241101754 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25480231106782 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ     มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์   

25501571102891 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา   

25480141103654 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25510201100842 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510271104438 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา   

25500181100703 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25540201101767 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25521461106838 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25431471100956 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25431481100913 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา   

25491721109771 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   



25491501104758 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25491511103984 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25431521101266 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25511551106591 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต   

25481601106165 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25581631100084 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ   

25521751104254 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25511731107006 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฏร์ธานี   

25481701106807 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์   

25481441103939 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25481451107439 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25481791107639 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรุี   

25520561103914 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   

25570731101848 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25200021100059 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25280041100139 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25481921104394 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25501911104485 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25531961102111 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25501971109667 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25500161105493 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง   

25551991103038 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25360051100139 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25550271101801 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัพะเยา   

25501391105398 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี   

25491411102609 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

25491771101463 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม   



25521741103329 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา   

25491611100982 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง   

25511531105698 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25511641102416 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา   

25441651100193 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   

25491661102135 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25361671100321 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์   

25491681100732 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง   

25481691101463 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี   

25521431103101 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25511541102292 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์   

25400141100483 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25481931101943 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25450131101027 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25350061100163 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสตูรนานาชาติ 

 

 มหาวิทยาลัยมหิดล   

25551991103049 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน   

25510101105216 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25470151102359 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25481441102488 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25551941101244 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25401981100678 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ   

25400021100939 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520051102635 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25430021100224 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



25551871104161 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   

25500061102577 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัมหิดล   

25490191106553 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลยับูรพา   

25490531106044 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลยัพายัพ   

25491711107766 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี   

25500101106148 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25480221104878 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25501521101668 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25431791100175 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25501621101232 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25540201100259 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลยันเรศวร   

25501961106314 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   

25430041100081 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520561103958 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25510161106225 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25501231104118 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25531221103086 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25530191103104 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25490531106055 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25531471103793 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25551561102131 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25501711108274 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25540231102367 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   

25480101103751 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25480041100323 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25470511101279 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25501611100858 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง   

25561631100014 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ   



25390541100115 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25480241101721 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25561551101523 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร     มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็   

25501521101793 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25340021100145 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25481031104913 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

25490131103068 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25540611101302 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25501591103275 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   

25501911104463 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25571631100061 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25431231101073 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่   

25501591103174 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์   

25540211103028 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25500041103508 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25500051100585 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25450051100444 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25520031106795 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25480221105104 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25370201100216 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490191106564 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510271103562 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25500211107287 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25450091100966 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25500081106686 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25440101100404 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25520141104672 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25511911104677 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   



25400051100371 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25430021100279 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25420041100113 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25480131103034 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25460151100896 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติธรุกิจและการประกันภัย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25390031100467 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25401331101047 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   

25381481100401 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25511761106054 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์   

25491601103398 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25501711108252 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี   

25430151100926 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25510161106203 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25521031101802 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์   

25491771101395 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม   

25501521101771 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   

25491661102102 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25361671100319 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์   

25481691101518 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี   

25481441102567 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25170071100017 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25551561103839 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิตศิาสตรป์ระยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25571981100216 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิตสิารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ   

25521491105673 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิตสิารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25490041103171 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25420011100301 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตววทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25360041100094 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตววทิยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25470221102087 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   



25500211107298 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25511761106087 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์   

25501501105277 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25501561109605 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25561731101747 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481711107203 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25460021100993 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480041103315 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25501911106533 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25531961102122 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25551971101563 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25561671100863 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25481991105729 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25550271101867 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา   

25501521101681 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   

25541581100589 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด   

25541681100906 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง   

25481441102477 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25491791100374 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  

25501621100466 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

25481931101921 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25401981100689 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25480131103056 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25520161101107 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25500081106653 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25501431101411 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25511421108227 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ   

25511761106111 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรมัย์   



25521511105045 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25491731107149 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี   

25481701106763 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์   

25491711109871 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25531561101036 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25531631101506 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25511751103926 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25541681100895 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25480221105058 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25530271102631 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25511421104875 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   

25491471106746 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25531491103042 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491721109567 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25501551106421 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25491791108452 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25531121102714 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย   

25491881103513 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     วิทยาลัยนครราชสีมา   

25541201102038 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   

25490051100404 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500061102511 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   

25491411102576 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25501571103148 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25541581102514 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25501751103071 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491671102193 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25541691101537 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25511431102593 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   



25481441102534 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25511541102303 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25501621101254 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25511071101041 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

25520091100863 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25490181100555 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25512011102013 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   

25441141100319 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   

25532611101448 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบณัฑติ   

25511491101284 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25560681100209 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสติ   

25510681103163 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสติ   

25551411100874 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร   

25510031108111 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25450061100838 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยมหิดล   

25541531102834 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25520211101417 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25501651103845 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25511911106725 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25490191106632 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภัย     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25490221105285 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25451571101883 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25410191100186 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ มหาวิทยาลัยบรูพา   

25540181100775 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25451771101751 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่งเสรมิและธรุกิจเกษตร     มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม   

25520131101047 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25280041100117 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่งเสรมิและเผยแพร่การเกษตร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25500201103539 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยนเรศวร   



25490191106643 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510211107222 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25490231105128 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   

25571341102173 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม     วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   

25560241101088 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยแม่ฟาูหลวง   

25511271101087 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25390731100228 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ   

25420171100051 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25531661101746 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25481441100587 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25481501104904 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25431521101299 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25431531101245 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25441731100596 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481711107102 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25511761106144 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์   

25381591100278 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25361671100308 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25531661101151 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25390041100031 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25501601106281 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25480191106146 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25500091109354 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25510271104629 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25561481102447 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25501651103834 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25560071103161 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   



25490231105106 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   

25510101106342 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25460171101078 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25570241101394 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25571341102184 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั     วิทยาลัยนอร์ทเทริ์น   

25520201101315 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25511271101098 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25500061102509 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยมหิดล   

25511741103058 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25511511101319 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25551431100538 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25521071101839 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ   

25520731103529 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25540181100764 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25532011101407 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   

25541141101378 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั วิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา   

25490131102989 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25540021100046 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25501691104075 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและบริการ     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25521491105651 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25481701106717 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์   

25501621101221 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25530021100102 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25491791108586 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25541531102417 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิเลคทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

25482211103981 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี สถาบันการบินพล
เรือน   



25481711107113 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25511761106166 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย์   

25501621101401 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25530031101464 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25511971104077 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25481651106947 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   

25491661102146 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25460271101799 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25490231105051 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   

25360741100237 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25520031100541 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25510271104449 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25520591104457 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์     มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25450681101535 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์     มหาวิทยาลัยรงัสิต   

25510541102335 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25481961103612 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481971103117 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25481931102303 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25501431109792 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรที่สูง     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25460131101704 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรปุาไม้     มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25490261103129 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25491471109119 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25381481100412 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25501491105941 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491721109769 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25511761106109 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์   

25491501104736 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25491511104028 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   



25501561109335 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25491601106842 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25491531106361 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25481701106695 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์   

25491711108102 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี   

25481451107417 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25481791107628 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25490231105049 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25520101105691 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25550021101972 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25070041100024 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520161105495 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25300031100039 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510251100937 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25500201100097 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25520191101257 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25510271104405 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25491771101474 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25511741102856 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25501521101657 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501571102878 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25491611100969 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25511641102405 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25501671101878 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25481441102455 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25471541100701 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25501621101219 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25330181100118 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  



25481991105775 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25480021102119 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480021102108 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490131102991 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25510021104508 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480221105172 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25500201105341 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510271103617 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25500211107153 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25381481100377 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25541491102806 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491721109512 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25511761106076 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์   

25491501104905 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25481511104128 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา   

25511551106578 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

25551601104339 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี  

25491731107138 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481701105492 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   

25481711107023 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25481451107428 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25160071100049 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25450091100911 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25500081106664 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25430101100998 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25290021100241 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490041103158 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25481921104192 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   



25511911104701 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25500061102421 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล   

25550171103655 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  หลักสตูรก้าวหน้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   

25481991105696 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25470011100609 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25370031100059 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400051100382 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25410191100175 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยบรูพา   

25500061102307 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล   

25491391105059 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี   

25491411102622 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25481771101258 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25511741102867 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25501521101714 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501571102823 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25401591100776 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25531581101073 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25501751102992 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491641100851 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25491661101909 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25521671103557 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25511681102433 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25481691101575 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี   

25491431101138 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25481441102512 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25501541100489 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25431621100119 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25380181100147 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   



25400141100494 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25421981100412 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   

25500131103183 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25510101106329 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม-ีชีววิทยา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25290021100162 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25481701105402 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์   

25280011100035 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์   (หลักสตูรนานาชาติ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25521371101945 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25480681101279 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25530021100113 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25480241101653 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25420011100356 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510161106181 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมสีิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25501471103654 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   

25480101107013 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25450021101104 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25510151106505 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25520161105506 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25500221100123 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25481741101288 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา   

25501531104933 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25360041100105 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25511971101873 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25550131101344 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25510101105227 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมเีพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25550261101629 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร     มหาวิทยาลยันครพนม   

25531961103178 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481991105731 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   



25550021101983 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25521521105935 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเซรามกิส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501481103576 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการสตัวแพทย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25501991105812 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการสตัวแพทย์ 4 ปี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25531561101047 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการสตัวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25501751103058 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการสตัวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491691101666 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการสตัวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25370021100115 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการสตัวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490011105787 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์     จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   

25400201100849 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25540191103487 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25500101103775 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25440041100363 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25491021108039 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25330031100011 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25390051100054 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25540271100281 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25530061101895 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล   

25490681101743 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25511741101506 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25360731100282 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ   

25511881101625 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา   

25481711107067 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสรา้ง     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25481011102727 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยชินวัตร   

25450051100297 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25491501104771 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25490231105073 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25460241100582 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   



25502301108527 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม     สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25530101100358 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์   

25491501104747 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25511761106122 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรมัย์   

25491501104793 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25551731103221 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481711107089 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25481431107303 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25510101105194 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25531491100972 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491531104357 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

25521931102522 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25511421108093 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวสิาหกิจ     มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ   

25280021100161 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520041104388 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25480021108228 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25531651102533 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   

25500101108196 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25380031100602 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25481611100834 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง   

25501471103676 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25571511102205 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25550081103172 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25410171100476 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25531561101058 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25491531104368 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25481691101316 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   



25510131103994 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25531991103003 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 4 ปี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481691103779 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี   

25420171100736 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   

25480131106566 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25501531104944 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25551931101028 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25470131101874 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25500081106642 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25520151104548 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25520041104401 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25481931102314 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25560561100353 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

25521661103354 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25500141104128 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25481971103174 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25510161106236 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง   

25460031101804 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25481031104957 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์   

25500211107186 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25501811103437 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยสยาม   

25500741105161 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   

25440061100332 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหดิล   

25460021100363 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25420241100453 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟาูหลวง   

25470221103033 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยทกัษิณ   

25480191106124 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยบรูพา   



25500211107175 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25491601106818 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25581631100073 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25380071100505 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25500101106115 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25551931105168 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25400051100213 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25551411100885 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร   

25501751103069 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25560221102515 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษณิ   

25491601108989 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25501651103891 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25511761106155 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์   

25491681102464 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25491691101677 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25531431101651 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25510241100903 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม   (หลักสตูรสองภาษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25510241103039 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25521661103365 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25531471102487 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25541731103016 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25511731107063 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481711107078 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25501931110078 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25531961102515 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481881107821 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     วิทยาลัยนครราชสีมา   

25531491100983 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25501941102688 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   



25511871101613 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   

25491791108485 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ านักงาน     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25531561102702 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภณัฑ์     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม   

25511741102889 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25491791100385 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25521471104591 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   

25481431107314 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25561611100168 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25560271100327 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25481711107124 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบ     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25551671100794 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25491661101999 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่องานสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา   

25551561102164 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25490591101631 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลยัครสิเตียน   

25430031101406 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25470201101591 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยันเรศวร   

25490191106542 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยับูรพา   

25510271104855 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัพะเยา   

25500211107197 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25551701102946 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์   

25510071105279 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25500081106833 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25510101104889 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25470151102282 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25531961102133 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25501971109678 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25481991105764 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25510161106214 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   



25380051100132 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500061102329 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล   

25450681100679 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสติ   

25491771101428 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม   

25501531104955 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25491661102001 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25501691101509 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25430021100213 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25481931101875 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25480131102999 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25420021100673 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25420041100539 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25450681101333 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25540091101664 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์การเกษตร     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25570051101461 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลแนวสร้างสรรค์   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490191106654 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25420011100378 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25480011107575 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25470151101639 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25530031103681 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25541971100741 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ ามันปาลม์และโอลโิอเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25490041103182 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ทางทะเล     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25550191102083 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ธรรมชาติ     มหาวทิยาลัยบูรพา   

25561611102183 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน     มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25570151100718 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25541391101793 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบรูณาการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25501911104496 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   



25471971103106 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25481931101932 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25521991102596 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25491501104578 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25501051101969 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   

25521331105394 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี     มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   

25541721104308 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25551451103769 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25550541103803 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี     มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25541771101064 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25481571102977 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25532281101431 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25480241101743 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยีและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25541131102209 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยีและแอนิเมชัน     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25531221103784 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยีและแอนิเมชัน     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25520031107739 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยีและแอนิเมชัน   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520031100539 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยีและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25500591100967 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยีและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยครสิเตียน   

25500231105298 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยีและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   

25521101103868 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยีและแอนิเมชัน วิทยาลัยสันตพล   

25521101103857 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยีและแอนิเมชัน หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยสันตพล   

25500611100385 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยีและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25510141102195 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมเีดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี   

25500101106126 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25520131105132 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์     มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25491641100873 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา   

25510071105281 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุ     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25530091100291 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุพอลเิมอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   



25541731102375 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุและการผลิต มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25480101106034 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุและบรรจุภณัฑ์     มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์   

25531441101966 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25551671100816 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปตัยกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์   

25531761102952 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์   

25541581100591 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25481761105318 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม     มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย์   

25531441101977 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25330741100199 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีนเทศศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25481131106196 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

25481181103389 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัตาปี   

25480221105148 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัทักษิณ   

25500901104641 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัธนบุรี   

25451031101253 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์   

25561231101584 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยันอร์ท-เชยีงใหม่   

25501221106165 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ   

25511241107619 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยันานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด   

25540191102868 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยับรูพา   

25550531102968 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัพายัพ   

25461041101391 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25500211107208 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25401331101036 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัรตันบัณฑติ   

25561411100739 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร   

25501461108884 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี   

25491471106792 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม   

25501481105297 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา   

25501491105917 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491721109523 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์   



25531761103481 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย์   

25501501105255 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร   

25491511104074 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25501551106454 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเกต็   

25491601106908 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี   

25471581102562 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็   

25451531101372 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25481651103606 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต   

25491731104405 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฏร์ธานี   

25481701105615 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์   

25481711107056 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   

25531431103754 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25541451103577 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี   

25510071105268 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25510081107453 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัศลิปากร   

25510101105205 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25551121102042 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย   

25470021101703 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25551921103018 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25511911104699 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

25531961102021 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25521981104272 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

25501201104183 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้   

25531871103718 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   

25540161102641 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

25502281103709 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25521241106452 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตม
ฟอร์ด   



25440051100127 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25420511100497 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25460201100881 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25501271102008 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25510271104462 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25511831101574 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   

25481371102075 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25471051101167 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอ์ีสเทอร์น   

25420681100441 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสติ   

25481391100367 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25491771101373 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25481741101738 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25501521101758 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501571102957 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25471591101527 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25501611100847 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25521631102269 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25491751102844 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25521641103047 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25491661101911 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25441671100263 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์   

25491681100721 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง   

25481691101474 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25521431103099 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25481441102578 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25501541100513 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25501621101309 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25500231104894 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   



25511811101537 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม   

25501301102125 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25480181100576 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25470601101303 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25500141100653 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25490611100204 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25491931101101 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25511971101884 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25480241101236 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟาูหลวง   

25490131103046 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25502241101051 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลัยกรุงเทพสวุรรณภูมิ   

25531261100831 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย   

25491161100903 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลัยเซาธ์อีสทบ์างกอก   

25522501102615 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์   

25531321101513 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันรัชต์ภาคย ์  

25510511108891 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25532281103376 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ     สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25511451101234 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางสถติิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25460081101451 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25460081101462 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25500031108604 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510261104202 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25481471103483 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25510101104968 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25450061100851 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล   

25370681100175 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต   

25510541100952 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25390561100139 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   



25510541108916 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25551661101039 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25500211107219 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25541711103317 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25470151102271 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25541131102233 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25550091102205 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากร     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25490131103081 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25410201100367 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25570051101448 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25460011101251 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   

25501561109346 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม   

25560081101676 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25490101106272 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25450171101325 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25520261101536 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยนครพนม   

25300681100109 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต   

25330071100026 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25500181100679 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25500591100765 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ มหาวทิยาลัยคริสเตียน   

25471581102033 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด   

25350071100287 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25491771101441 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25491611101004 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25491661102045 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25481691101305 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25481501104893 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25531791103563 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   



25491461100131 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25531491100994 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25511591103985 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25491531104379 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25511971101895 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25481701105547 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์  

25431531101256 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสตูรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

25491681100708 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25551671100838 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25481441108373 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25510101106331 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์   

25481441108362 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่   

25520151104583 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25510151104143 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจดัการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25541651101882 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต   

25521601105901 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25491671102305 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์   

25491691101655 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25511981102537 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25481441102591 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25491501104916 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์     มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร   

25431531101021 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์     มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25511761106133 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรมัย์   

25491611100971 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง   

25491731104427 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25520051102815 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   



25440021100394 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25511921105174 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภยัของอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลกรุงเทพ   

25480221105093 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน     มหาวิทยาลัยทักษณิ   

25571791100755 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศลิปะการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25491771107098 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25501611100948 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25491681100743 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง   

25532251103226 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจสิติกส์     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   

25501501105198 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25541581103291 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูา     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25481711107045 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25491791108507 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25491681100686 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง   

25531431100931 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย   

25491661102012 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25491671102226 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูาและอเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25511971104055 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25530271102607 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลยัพะเยา   

25530211103308 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25380031100073 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ หลักสตูรต่อเนื่อง มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25500061102533 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน มหาวิทยาลยัมหดิล   

25560561100792 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   

25220031100018 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25160021100022 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25320021100323 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25280041100128 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520131104221 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   



25510031108943 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอกคู่วทิยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25490041103204 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25570591100155 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยครสิเตียน   

25481741102346 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25490011105765 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25571531100341 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25500211107265 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการจดัการความปลอดภยัในอาหาร     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25541651101959 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25550271102014 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบดั มหาวิทยาลัยพะเยา   

25550101103073 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโภชนาศาสตร์และการก าหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25500541103469 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโมบายเว็บแอพพลิเคชัน มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25280041100106 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโรคพืช     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25551731102703 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยไีฟฟูาอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25541121102118 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต เครื่องส าอางและผลติภณัฑส์ุขภาพ     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   

25480111105934 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกกอาหารโภชนาการและการประยุกต์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

25480111105989 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25530111100372 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร    (หลักสูตรทางไกล) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

25500111106083 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

25490681104511 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25470681101921 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25510011108748 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25570051102067 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25460031100138 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520091100874 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25490011110041 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการก ากับดูแลกิจการ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   



25510201100853 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
นเรศวร   

25540141104393 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25501081110276 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยเอเชียน   

25500741108028 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25471011100037 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร   

25491721109613 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25550021104029 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520161105991 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภยัอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25491651108996 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25520041100619 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25521661105615 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ     มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   

25521661105323 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25280021100194 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25530221103355 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอยา่งยั่งยืน     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25550241104676 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   (หลักสูตรนานาชาต)ิ  มหาวิทยาลัย
แม่ฟูาหลวง   

25230021100029 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปุาไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25540541103914 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25491691104186 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี   

25521661102285 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25390021100308 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25540541102327 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่้งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25470081102374 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบบริการสุขภาพ     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25480221106847 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25230021100121 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุม่น้ าและสิ่งแวดล้อมปุาไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500121107524 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25540731104027 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   



25561401101897 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสขุภาพชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25570051102146 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25481591108717 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25510051108552 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์     มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

25510741105588 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25491661104543 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25511641101371 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25510681100992 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 
มหาวิทยาลยัรังสติ   

25521481102061 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25520561106513 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25450021100507 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25491661104622 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25511431108959 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ     มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25511431101197 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25470081102363 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25500741104834 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน(หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25520121101024 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

25500541110568 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25500161106426 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25480191108846 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25500541109488 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25520561106491 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน     มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   

25480011108881 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011100144 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25490541108846 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสรา้ง     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25510211107964 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25490541100645 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวทิยาลัยศรีปทุม   

25510051108541 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25350011100426 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25470021102671 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520011107107 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25530021103599 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510121108256 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ     สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์   

25560561102131 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาษีอากร     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25500121108751 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจดัการความเสี่ยงทางการเงิน   (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25510191100762 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา   

25480031100028 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520091107578 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25510011109593 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510191100773 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา   

25500741104992 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และจดัการการลงทุน (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   

25520191107636 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25520191101268 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ   (หลักสตูรสองภาษา) มหาวิทยาลัยบรูพา   

25531431103833 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25511441108681 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25511551101358 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต   

25390021100297 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25570511102114 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25500051110081 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500741104889 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25560051103754 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520241101488 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ   (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลยัแมฟู่าหลวง   

25510681100981 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต   



25551661102773 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25320051100677 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25450021100272 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25470021102311 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏีวิทยา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25320031100021 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25490211107646 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25510051109428 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25450191102273 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25530211103411 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25310071100193 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25530081103765 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25300021100242 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

24830011100013 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25260041100014 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

25511911101729 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี   

25560051102731 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจดัการ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500161106292 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25480031100039 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25420041100089 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25510011108827 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25450191102284 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25511481108415 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25450081101505 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25491661106139 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25490221107478 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณติศาสตรศึกษา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25511481101272 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอน หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา   



25570561100613 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25410161100508 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25490021108556 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550021104018 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสตัว์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520611101671 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25530211103444 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25250021100044 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25500081107542 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อกการออกแบบทางสถาปัตยกรรม     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25510081100545 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25510071109184 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25420191100997 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาการปรึกษา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25350741100056 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาการให้ค าปรึกษา   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25440021100697 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาชุมชน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520021106895 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25560211102233 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25490041109245 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25490031100255 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25320021100097 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25540021103681 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยาทางการสัตวแพทย์     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25470031100106 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510041100304 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25510011108862 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยาและเทคโนโลยีจลุินทรีย ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25460011101947 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25500091110647 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25480221106858 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25510211107716 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25310071100204 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25520091107433 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   



25490081109655 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25100021100036 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25410041100055 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25450011102014 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25490191109995 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25531911104062 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

25510211107727 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25520011100155 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25500101110738 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี     มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   

25450021101442 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25440011100213 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25480201103357 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25230041100011 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25470011102927 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510051100349 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25440051100105 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25450031100036 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510011109525 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชเคมี     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510241100914 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25570051101336 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา  (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480031100276 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม   (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25380031100051 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25530021103623 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25520091100896 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมคลินิก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25500011109772 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมจัดฟัน     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25460031100149 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมจัดฟัน   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510091100568 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   



25490011108746 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมบดเคีย้วและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520031100563 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510011100031 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม   (หลักสตูรนานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25500011109761 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25460031100094 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25570051102157 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมผูสู้งอายุ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

25560051102753 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25470011102848 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมส าหรับเด็ก     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25500011109748 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมหัตถการ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25520011100109 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตชีววัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25470041100164 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25330041100045 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25340011100201 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520011100122 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ปโิตรเลยีม   (หลักสตูรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25510021108391 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจการเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25440051100803 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจอสังหาริมทรัพย์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25540141104404 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี   

25500011110435 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวตักรรม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25520051107045 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจดัการบริการสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25520051107023 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500051110079 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25460021101724 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานนัทนาการ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25570051102056 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานติิวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25490081107416 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานติิวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลยัศลิปากร   

25550021102297 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานติิวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25510031100279 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานติิวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25521661102296 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานติิวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   



25560011103096 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวิเคลียร์เทคโนโลยี     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25550051104157 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510211107749 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25420021100774 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดลอ้ม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25500121107568 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25500021106972 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480031100298 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา   (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25270031100047 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25270031100159 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

25500011109827 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25470021102693 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25460011101936 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25410011100669 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปโิตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510161106495 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปโิตรเคมีและเคมไีฮโดรคาร์บอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง   

25460011101969 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25370021100328 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510011108794 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25560681103157 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์     มหาวิทยาลัยรังสติ   

25100021100025 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25560681101368 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษโษสถ     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25550021103232 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25460161101347 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฒันาการเกษตรและการจดัการทรพัยากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง   

25300021100297 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฒันาผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450021100406 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพนัธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25250021100055 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพนัธุศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25260011100033 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   



25502271110043 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพษิวิทยาสิ่งแวดล้อม   (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันบัณฑติศึกษาจุฬาภรณ์   

25501961108349 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพชืศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25470031103065 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพชืสวน     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25480161106075 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพชืสวน     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25110021100015 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพชืสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25280041100016 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพชืสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25500031110347 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพชืไร่     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25490021107151 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพชืไร่     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500031110336 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพชืไร่   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

25480011108249 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25470221102469 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     มหาวิทยาลยัทักษิณ   

25490051108695 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

25510211107751 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25310071100215 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25520091107444 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25490081107405 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25330021100313 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25521751102454 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25560151102361 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ประยุกต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

25480161106187 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ประยุกต์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25440071100017 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภมูิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25250041100013 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภมูิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520091107466 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภมูิสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

25440021100618 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25450071101267 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25500541109499 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25530561100743 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25530011103903 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศปริภมูิทางวิศวกรรม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   



25490051108932 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490021100412 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสตัวแพทย์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450021101431 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป     มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   

25460021101555 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25440021100607 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  

25550241104665 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวสัดุศาสตร์     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25530091100302 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25470191103221 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25520191107625 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวจิัยวัดผลและสถติิศึกษา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25480021107756 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวจิัยและพัฒนาการเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480021107767 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวจิัยและพัฒนาการเกษตร   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25430051101487 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25540191104488 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25540211103232 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25430021101348 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510161106539 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25510741105577 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25460031100127 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25520121104962 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ     สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25500211108301 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการจัดการสถติิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25520081106341 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการทางเภสัชศาสตร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25520121101035 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

25520021100426 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25530021100135 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการวัสดุนาโน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25570081102015 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการสารสนเทศภูมศิาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25410011100658 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการสืบพันธุส์ัตว์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25460031100151 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการสืบพันธุส์ัตว์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25540101102317 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   



25520091100907 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการเภสัชภณัฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25570221102022 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรศึกษา     มหาวิทยาลยัทักษิณ   

25441531100662 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25550021104031 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์กายวภิาคศาสตร์ทางสตัวแพทย์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25571131101775 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25540021103703 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25410011100017 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25520091100885 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25450021101418 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การประมง     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25460161101358 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การประมง     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

25501921110729 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การวเิคราะห์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25500031100019 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

25470191103164 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510211107705 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25520031100552 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25330021100335 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การอาหาร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510161106541 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การอาหาร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

25510021100188 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การอาหาร   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490011108781 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทย์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25500051109596 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทย์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520011100111 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทย์   (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25500031100436 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25560011103085 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520241101477 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟูา
หลวง   

25500021110741 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวผลิตภณัฑ์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450191102262 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25550241104643 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   



25550031104864 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510021108402 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย ์(หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25502271110021 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์   (หลกัสูตรนานาชาติ)  สถาบันบณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   

25230021100097 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพปุาไม้     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520011107221 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทางทะเล     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25380021100544 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทางทะเล     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25360011100495 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์   (หลักสตูรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510011108805 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยสีิ่งทอ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25530011100066 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจลุชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภมูิคุ้มกัน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25480041100064 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์รังสีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25491481108536 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา   

25531721104015 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์   

25551591105071 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   

25511691105415 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี   

25521391101958 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี   

25481541100768 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25390051100504 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

25480081108585 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวทิยาลัยศลิปากร   

25220021100074 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550211103569 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25550021102286 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพสตัว์และชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550011104265 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์เครื่องส าอาง     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25560731102973 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์เครื่องส าอาง     มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ   

25540241104089 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์เครื่องส าอาง     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25540241104067 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์เชิงค านวณ     มหาวทิยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25480141108694 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   



25520021106906 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจดัการทางดิน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490051108706 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

25370021100317 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ประมง     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520021106254 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนพิภพ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490021100028 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520191107884 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25520011100166 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25500011110615 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาเอ็นโดดอนต์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25430031101564 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาโรคพืช มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25490041100335 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520561101642 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25520101100943 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทย์   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25540511104168 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวเวช     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25500541109962 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25450011100023 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25480041100334 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520121101002 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

25521471107278 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมทรัพยากรน้ า     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25520051107157 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมทางการแพทย์     มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

25490021107329 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมปุาไม้     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510031109178 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมพลังงาน     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25540051103864 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25540011104128 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510021108435 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500611100148 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   

25480161105827 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25370011100351 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมแหล่งน้ า     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25520161105822 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   



25561871102812 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟูา     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   

25470011102859 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25400161101126 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศกึษาวิทยาศาสตร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25500011100658 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25530011104217 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25290021100026 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25520121101013 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25390031100513 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520051107056 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520121104951 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

25500161106303 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25370041100084 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25460121100937 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยสีารสนเทศ     สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์   

25570561100602 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เชิงธุรกิจ (นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25490211107883 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25510011109255 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25380011100014 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25380021100588 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสตัว์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25310021100221 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตัววิทยา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25320011100118 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตัววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25500211108097 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25470021102309 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25360161100402 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25380031100062 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25530081100222 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25500011110053 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตัวแพทยสาธารณสุข     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25481671108064 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์   

25570241101743 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   



25520241101455 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25521571102151 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา   

25531431103844 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรส์ิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25521571102162 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิง่แวดล้อมกับการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25470211102525 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25541531103071 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25541531103137 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25490211107657 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่นฤมิต     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25420011101043 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสขุภาพจิต     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520021106928 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสขุภาพพืช     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25340021100191 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสขุศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25330021100302 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสง่เสริมการเกษตร     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25510191109402 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510191100751 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   (หลักสตูรสองภาษา) มหาวิทยาลัยบูรพา   

25530031100169 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25470011102984 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25520021106917 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510011108759 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสตัว์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510011100029 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   (หลักสตูรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25420021100763 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอทุยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25470021102298 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480181108878 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25540161102832 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25510031100268 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510031102068 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25521441102033 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25350021100315 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510021102124 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



25460031102052 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25490051108684 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25450191102295 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25490211107635 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25520091107422 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25300021100253 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520161105945 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25502271110032 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ   (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   

25480221106836 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์     มหาวิทยาลัยทักษณิ   

25310071100226 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25550241104654 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25470081102385 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25460031100184 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25450191102306 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510211107738 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25460081101304 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25521561102137 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25480031100041 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีส าหรับครู มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25510161106517 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25460081101618 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25510011108838 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคนิค     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25540031104211 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25540201100261 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25530081103776 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25501081110254 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยเอเชียน   

25550241104722 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการผลติผลเกษตร มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25491481108547 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25541971100752 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   



25501531107644 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการเกษตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25460161101448 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัและบริการอาหาร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง   

25440021100708 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25510121108199 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร     สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25520101100954 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25501961108351 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25510741105566 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25500211108086 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25540021103691 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550241104823 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25520181101155 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25470051102797 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500211108075 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25491601107674 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25501961108338 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25521561102126 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม   

25531991101361 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25450011102058 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520031107831 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510211107762 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25480681105678 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลัยรงัสิต   

25491441108734 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25480091108687 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25450181102327 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี   

25270021100147 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550241104834 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   



25490161106831 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25390021100365 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25470051100402 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25511991101998 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25550241104632 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25500161106178 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25450741100621 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร   (หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25520611103741 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสตัว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25440021100732 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25420011100907 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25390011100421 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25530011104206 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี   (หลักสตูรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510161106528 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25490611102667 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25520021100415 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25230021100119 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510741105555 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25540221103176 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25470191103219 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25500211108108 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25540681102446 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยรังสติ   

25551471104392 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25490071109733 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25490541108712 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25530081103326 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25520081106339 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25521811106949 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยสยาม   



25450181102316 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25410021100503 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25380141100626 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี   

25520151106541 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

25550241104709 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25572241100316 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   

25572501101957 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25450121101072 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25520161106046 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25542281101825 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25500151108236 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25470031100141 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25531431104035 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25480611100258 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร   

25460181102126 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25490021108523 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25350011100437 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25490511108819 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25510741105689 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสตูรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล) 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25510211107975 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25541911104344 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25450021101914 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25530091100313 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดบั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25510081107508 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25550241104711 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25561131101976 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   



25561671101098 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25530021100124 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25230021100108 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25510011108849 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเช้ือเพลิง     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25510011108816 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25450051101985 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25520011107085 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม   (หลักสตูรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25510011108851 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520011100133 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการพลังงาน จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25480021108072 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510101100582 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการสิ่งแวดล้อม   (หลักสูตรสองภาษา) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25490611100226 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   

25340021100156 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลีย้งสัตว์น้ า     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450011102115 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25430041100068 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25460011101971 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25440011100898 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25470021102682 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25480011108161 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25520241101466 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟูา
หลวง   

25500011109759 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25510011109165 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจดัการบริการสุขภาพ   (หลักสตูรนานาชาติ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25410041100156 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25480021107734 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480021107778 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสตัว์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25500021106961 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



25430011101516 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520111107672 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

25570111102031 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

25530111100383 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร    (หลักสูตรทางไกล) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

25540111104322 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25510161107305 ; หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (โทควบเอก)    
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25561941100683 ; หลักสูตรวศิวกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25390011100432 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25561871102777 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   

25400011101153 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25430011101562 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศกรรมโยธา   (หลักสตูรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510021108446 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร     มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   

25410011100693 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25430021101438 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25470041100276 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25390011100443 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25460041100297 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25561911103222 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรุี   

25560011103118 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25420011100929 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25460021101601 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520041100621 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25560161101372 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25560011103107 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25420021100829 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



25430021101361 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25540161102819 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25450021100496 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25560011103129 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25480051100425 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25530081100233 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25570011101769 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25460021101599 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500161105987 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25510151100666 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

25420041100091 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25520611101682 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   

25400011101164 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25450681101355 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลยัรังสิต   

25350021100337 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25530541100739 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25520611101693 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25530161100467 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

25530011103914 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25420021100818 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25561871102788 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน   

25510151100677 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25500611100407 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร   

25561871102801 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติขั้นสูง สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน   

25481921104269 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25480011105538 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   



25490211108243 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25490171108406 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี   

25560101101375 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25571731100117 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฏร์ธานี   

25571671100109 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์   

25511511101321 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา   

25541701102686 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง     มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์   

25500081106776 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25500081106787 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25420011100334 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25500091108432 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย     มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25512201108685 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     สถาบันการพลศึกษา   

25530251102458 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์   

25481921104247 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25570611101878 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา   (หลักสตูรสองภาษา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25500081106798 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25561621101565 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ     มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย   

25531641101092 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25481111102267 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภยั มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   

25570561100589 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกีย่วเนื่องกับระบบราง     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25571701101262 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   

25481591102957 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25541671100657 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25561721103265 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25571031100424 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์   

25500081106765 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25490681101451 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน มหาวิทยาลยัรังสติ   

25540741100362 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   



25500151106381 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25430021100303 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500211107309 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25530101102801 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25510151104119 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25561971100451 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25460171101067 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี   

25501871109745 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   

25551421100998 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   

25551541100158 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25512281102046 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุุน   

25572501100528 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25561941102415 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พมิพ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25541811100686 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม   

25520161105462 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25521951102557 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25531871103707 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   

25460051100322 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

25480241101708 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25480011105268 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25360021100362 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25501911104351 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25520151105966 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเช่ือม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25510151106551 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

25560161101888 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25560161101361 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25540171102078 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25481111102245 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   



25490011105721 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25471281102647 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น    

25450031101713 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25521031105211 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์   

25441231100433 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25400201100862 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25551561102153 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม   

25541541102341 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์   

25490231105062 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   

25530091102743 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25490101103864 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25501121104195 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   

25480141103913 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี   

25490151103454 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

25401911100917 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25531961102223 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25481991103852 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481821102839 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     วิทยาลัยเชียงราย   

25520161105438 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25520141104918 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   

25560051100031 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25510061100363 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหดิล   

25340741100055 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25460511100661 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25450051100387 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510271104484 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25541041100398 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ   



25500061102498 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   

25510681103005 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25531331100906 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต   

25541401100455 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25531661101735 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25521701102368 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25521431102008 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25450071100255 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25360541100202 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25511811102494 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม   

25470021100421 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25441801100346 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25410041100099 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25470611100066 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25501941102789 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25521951102568 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25511971101917 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25410171100026 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25480241101675 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25542501101256 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์   

25512281102057 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุุน   

25470561101343 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัตมิีเดยี     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25550021101768 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550021101961 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25541281103613 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม     มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น    

25541401102492 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25500101104596 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   



25570151101473 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25550161102934 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25560591101212 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25490061102633 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล   

25550681100827 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25510091100579 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25490211107229 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25561111100286 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมช่างอากาศ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25570051100223 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25510161106247 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   (หลักสตูรนานาชาติ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง   

25550271101889 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25460021100341 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25521031105345 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดจิิทัลมเีดียและระบบเกม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   

25440021100416 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490011105743 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25460021101983 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25380171100563 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25480011105279 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25560161101359 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25490011105719 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25551791103947 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน     มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี   

25552251103364 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน     วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม   

25560161101506 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิทยาเขตชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง   

25521721102405 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25531431100942 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25470071100224 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง   



25540161102663 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟูา     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25401911100928 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

25501911104349 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลเิมอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25380171100023 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลเิมอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   

25470511101281 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมลัตมิีเดยีและระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25460011101295 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25480171104096 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี   

25512601105012 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์     วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   

25560051101651 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์   (ภาคภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510681103027 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยรังสติ   

25480541100734 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25481811100858 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม   

25502281103035 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25540161102639 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25520161105451 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคมุ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25511531105777 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคมุและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25510141104761 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   

25550041101636 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25501081110265 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเอเชียน   

25450051100398 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25430151101319 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25490231105084 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25490101103853 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25460151101436 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25561951101753 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25501991109063 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   



25560241101077 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ     มหาวิทยาลัยแม่ฟาูหลวง   

25480201100692 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25470021100432 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25430141100339 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25530161102965 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุนาโน     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25520051100688 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520161105552 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25490011105451 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25501601106292 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25501451108771 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25541791103643 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรุี   

25450611101605 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25550271101891 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัพะเยา   

25490011108421 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25571131101819 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ     มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุรี   

25481921104258 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25461911101015 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25501991104091 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25511971101928 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25460021100443 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25481921104416 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25451911101082 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

25490011105686 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25450031101735 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25500211107344 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25490101106305 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25460041100848 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25510141104748 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   



25501911103787 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25531961102201 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25541981102968 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ   

25510141104759 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี   

25480201100624 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร   

25520271104823 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัพะเยา   

25400681100742 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัรงัสิต   

25400071100057 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25520181102808 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

25470021100419 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25360171100054 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี   

25561111100264 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   

25420031100055 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสตูรต่อเนือ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25560061100335 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ     มหาวิทยาลยัมหิดล   

25481991103896 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน   

25421931100517 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก   

25560141101921 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25550151101662 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ  (หลักสูตรสองภาษา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25560171102431 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25511531106429 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25530141102682 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   

25520161101118 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25500171105527 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี   

25490011107486 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน   (หลักสตูรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25501911104362 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   



25501961106303 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25540161102674 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

25490131103079 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25450051100433 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์และการสื่อสาร    (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25542211102064 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน  เปน็สถาบันสมทบในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
สถาบันการบินพลเรือน   

25491041106682 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25511471104151 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25541701103654 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   

25520151105999 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25530171102731 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25360511100344 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25511691103018 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี   

25541961101728 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25511971101939 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25531991101372 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25281111100072 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   

25510161100691 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25560561100781 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์พื่ออุตสาหกรรม    (หลักสตูรทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

25500081106822 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25510561103766 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25481921104271 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ   

25451911101093 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี   

25481991103874 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25501871109712 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั   

25520541101627 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม   



25321801100297 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25501941102791 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25511111101868 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25490011105708 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520901105025 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัธนบุรี   

25431231101062 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่   

25370201100249 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยันเรศวร   

25520191105871 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยับูรพา   

25511271104362 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัปทุมธานี   

25510271103505 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัพะเยา   

25471041102246 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25500831105587 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัราชธานี   

25510071105292 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25410091100332 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25500081105988 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25540101102262 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25470561101398 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

25501121104206 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย   

25520151104425 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25481921104449 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25501911103798 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25531961102199 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25551971101405 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25501991105801 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25501871109723 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน   

25520161105563 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25440051100116 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

25490051108875 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   



25420031100066 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสตูร 4 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25470051100334 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25530261100672 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม   

25530061101939 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล   

25320681100203 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรงัสิต   

25310541100061 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25521811102506 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม   

25340181100668 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี   

25420021100177 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25481801102681 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   

25410041100112 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25440601100308 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25430141100341 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25520611103717 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร   

25501941102778 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25401981100724 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

25370171100033 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25451111102157 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25542501101267 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25381321100177 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันรัชต์ภาคย์   

25552281101275 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25550021101948 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25560561100779 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการนวัตกรรมการผลิต    (หลักสูตรทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25550021101959 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25510561103755 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25200021100048 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25460041100815 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   



25481931107679 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25490131107298 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร     มหาวิทยาลยัแมโ่จ้   

25450031100058 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25551531102723 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25510161100702 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25531961102212 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25521521102098 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25500171100419 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25490011105675 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   

25410091100321 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25500081106809 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25490101106283 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25530141102614 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25510151104121 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25481921104293 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25411911100389 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25501871109734 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน   

25520161105473 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25480141103902 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25470051100345 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25450051100319 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25560611100246 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   (หลักสตูรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25450031100069 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400051100123 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520201101359 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25360191100146 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบรูพา   

25530061101906 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล   

25320681100181 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยรังสิต   



25310021100199 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520611103695 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25360171100019 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

25481921104427 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25401911100895 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25490231104318 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   

25450181100573 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25511711101479 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25481711107146 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี   

25490011105653 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25561131100918 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

25450031101724 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25520901105036 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัธนบุรี   

25441231100444 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่   

25380201100342 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยันเรศวร   

25510271103516 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัพะเยา   

25461041101389 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ   

25500211107311 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25571421101024 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภมูิ   

25511691104515 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี   

25471791102666 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุี   

25501071107452 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล   

25430091100885 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   

25500081106811 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25490101103829 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25501121104217 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย   

25540141103831 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25510151106527 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   



25481921104282 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25401911100884 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

25501991104102 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25501081110221 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลยัเอเชียน   

25481821102863 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     วิทยาลัยเชียงราย   

25501871109688 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   

25450051100332 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25470021101815 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25440051100149 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25460041100242 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25551971101416 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   (หลักสตูรสองภาษา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25560611100235 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   (หลักสตูรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25400051100156 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25450191100517 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบรูพา   

25511271103438 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยปทมุธานี   

25530061101928 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหดิล   

25310681100134 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยรังสติ   

25330541100131 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

25511811102527 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม   

25360181100257 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25430021100292 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25321801100308 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25410041100145 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25440601100297 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25520611103739 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร   

25501941102767 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25531951101322 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25481961103252 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   



25481981103085 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

25360171100021 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25351111100147 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25381321100166 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันรัชต์ภาคย์   

25510161100713 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25430141100352 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี   

25502131108912 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ     ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี   

25470021100465 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25550021101746 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลติ(วิทยาเขตศรีราชา)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25481991103885 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน   

25481961103241 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25401911100906 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25511971101941 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25430141100363 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25561741102896 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25541981100966 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25360171100032 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25521601106474 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25551991104344 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25490741101119 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั   

25450141100556 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี   

25520611103706 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25501951102206 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25481111102212 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25481111102335 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   

25550211103301 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25490101106294 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25551991105031 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25490171108259 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25501871109701 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์     สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน   

25520161105449 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25460541100438 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25490011105697 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25490101103842 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25531961102188 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25410041100123 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25451071101461 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์     มหาวทิยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ   

25520151105988 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25551911103153 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี  

25521601102209 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25521941102545 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25501961103041 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พมิพ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25481471103494 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25470561101376 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   

25551971101427 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25450171101123 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25520161105427 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25501951100373 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25481981100936 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25410741100277 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์   (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25490011105664 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   

25561131101471 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25370201100238 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยนเรศวร   



25520191105869 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510271103527 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25461041101413 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25500211107333 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25480061102799 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยมหิดล   

25521601107249 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25501071107474 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล   

25490231105095 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25420091100513 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25490101103831 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25460041100826 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25510151106549 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25401911100873 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25531961102177 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25551971101438 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25511981104001 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ   

25481991103841 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25450171101134 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25411021100414 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25520161105541 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25520141104907 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   (หลักสตูรนานาชาต)ิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25440051100138 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   (หลักสตูรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25450051100321 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480021103572 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450031100071 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400051100134 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25530261100683 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม   

25320681100214 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต   



25511471101258 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25400071100068 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25360541100213 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25501811100985 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม   

25330181100096 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25430021100246 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25481801102692 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต   

25430141100374 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25520611103728 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25401931100752 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25531941101297 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25511951103377 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25351111100158 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25470021101804 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550051104293 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานกอ่สร้าง     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25511931103127 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานกอ่สร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก   

25530151100444 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25480021102582 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520151105955 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25511521106452 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501601106279 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25571631100983 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25541701102697 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25570541100251 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25541961102898 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25551641100295 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   



25531431101673 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25460561100475 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25530151100433 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

25490611100215 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25481431107292 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์และการจดัการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25521991107726 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25370171100022 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25490011105754 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25490011105732 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25561131101469 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25500031108749 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520901105014 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยธนบุรี   

25371031100308 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์   

25521231106091 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25400201100851 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25520191105858 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25510271103538 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25461041101929 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25500211107322 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25500831105576 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยราชธานี   

25511071107374 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

25450231101783 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   

25430091100874 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

25490101103818 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25471811101959 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยสยาม   

25501121104173 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   

25510151106538 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื   

25481911103605 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   



25531961103112 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25481991103863 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25411021100403 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25481821102852 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     วิทยาลัยเชียงราย   

25552251103127 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   

25501871109699 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   

25520161105416 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25470051100389 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา    (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25440051100151 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25560611100257 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25540051103818 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  (สองสถาบัน) ร่วมกบัมหาวิทยาลยัแห่งน็อตติ้งแฮม และ 
มหาวิทยาลยัแห่งนิวเซาท์เวลส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510141104737 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา (ระบบไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25370511100187 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25400051100235 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25511271103179 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25530061101917 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยมหดิล   

25320681100192 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยรังสติ   

25531461100967 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25541511100558 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25531681101186 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง   

25541691100661 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25330541100142 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25330181100107 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25430021100257 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25331801100265 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต   

25410041100101 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   



25480601102081 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

25430141100385 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25520611103684 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25501941102756 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25531951101333 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25551971101449 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25401981100645 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25360171100043 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25301111103363 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25562281100398 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25460681101648 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาก าลัง     มหาวิทยาลยัรังสิต   

25552611101812 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาก าลัง     วิทยาลัยพิชญบัณฑติ   

25450051100376 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาก าลัง   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

25480061102046 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล   

25530141102671 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   

25530141102669 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25560151101033 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาอุตสาหกรรมและพลงังาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   

25540051103853 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480541108294 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25430021101034 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480021100477 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25521721102416 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25521741102431 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25480021103561 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25470561101387 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและพลังงาน     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25501081110232 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอเิล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเอเชียน   



25330741100177 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอเิล็กทรอนิกส์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   

25490231105139 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25480131103067 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25500091108454 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25380171100034 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25540261101742 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25570151100729 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   

25520151104537 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและการปรับอากาศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25570151100696 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวดัคุมและอตัโนมัติ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25520151105977 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลติเครื่องจักรกล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25570151100011 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   

25520151104572 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25520151104515 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25530251100658 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25570151100516 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

25490151107829 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   

25530251100669 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์   

25530251102818 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25520151104436 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25520151104493 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   



25570151100685 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

25570151100663 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25520151104559 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   

25530251102829 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25520151106001 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25451981100617 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ   

25490171103658 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   

25540011104139 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25550161103125 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการค านวณในระบบวิศวกรรม   (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25510081108577 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25341811100212 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม     มหาวิทยาลัยสยาม   

25431111100765 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25530011103892 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25540541104318 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25530021103612 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25470021100555 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25520561101653 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25550021103254 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25530151100455 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25510071105393 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25500051109899 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25470141103179 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบและผลติแบบบูรณาการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   

25480041100378 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชากิจกรรมบ าบดั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25561871102766 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจดัการสิ่งแวดล้อม    สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน   



25521951107755 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์   

25511471108921 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25470041100175 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520141107552 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี   

25510081108634 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25410041100088 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25531941101308 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร   

25550031104853 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25510021107399 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520151106563 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25511911101731 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25510161106326 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการวดัคุม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

25440021100719 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร     มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520161105811 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจดัการ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง   

25440021100675 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25560021101769 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย และ การจัดการสิ่งแวดล้อม    
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25530241103853 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25520161105708 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง   

25530241100646 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25350011100011 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25430021100268 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500021109986 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510161106416 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง   



25510041100315 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25540011104152 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25460011102026 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25280021100172 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25460011102015 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25550161103081 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมปูองกันประเทศ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25470021100577 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมปูองกันอัคคีภัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510031109448 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25530081100244 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25500161106437 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์   (หลักสตูรนานาชาติ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง   

25510161106618 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง   

25520151106596 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25541911104333 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25490021100039 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510051100699 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25440161100579 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ     สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25560011103074 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25511911109291 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25460021101566 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25430021100281 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25410041100134 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25550021103344 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  

25530161100478 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25560161102002 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25510161106315 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง   



25551911104907 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี   

25560011103063 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25490191109679 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25360021100417 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510151107888 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25491911109693 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี  

25490161106335 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25420021100785 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25330051100068 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25440041100071 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25330021100346 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510161106348 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25480041100345 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25550011104805 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25530081103337 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25520151106574 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25531911104051 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25510161106337 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25480021106586 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450051100308 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25470021100544 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520611101704 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25530191100551 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยับูรพา   

25570011101758 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25500211108121 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25290021100274 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



25520151106552 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25501911110458 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25551961103586 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   

25560151102348 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

25560151102359 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

25470051100356 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25530191100538 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยับูรพา   

25540091100101 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25360041100083 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25470611100077 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   

25531991101383 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25560021102669 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25540021100057 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25561911103211 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25560161102013 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิทยาเขตชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25470021102322 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบรหิาร     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25520161105719 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง   

25520011107309 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25470211102479 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25540541103925 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25210021100049 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25491911109704 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25561971100462 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25400051100145 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490191100084 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบรูพา   



25350681100307 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต   

25540091100112 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

25480611100269 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25530231100601 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์   

25450051100354 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน   (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25540011104141 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25530011103881 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25460031102063 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25550191104895 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลยับูรพา   

25570091101961 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25510151107866 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25481911108645 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25551961104947 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25450051100365 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25480201100613 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยันเรศวร   

25520541101638 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25520181101166 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25180021100024 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25490611100193 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร   

25501941102745 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25531981101562 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

25531991101394 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25541111101353 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   

25520681101757 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัรังสติ   

25530211100586 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25560021100746 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  



25520161105809 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง   

25510051108675 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการพลังงานและสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25561871102799 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติขั้นสูง สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน   

25470021102333 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติทางอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25561971100473 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย   

25330141100362 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25542281103221 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม     สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน   

25500051100563 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25530191100549 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา   

25510151107877 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   

25560151102427 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25510051102105 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารส าหรับระบบฝังตัว   (หลักสตูรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25510021100199 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารส าหรับระบบฝังตัว   (หลักสตูรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25520021100437 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480011108892 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาโครงสรา้งพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25530561103364 ; หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิศวกรรมธรุกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25491861100181 ; หลักสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั   

25451861101661 ; หลักสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

25451861101659 ; หลักสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

25451861101648 ; หลักสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย     มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย   

25491511104041 ; หลักสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุุน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25451861101672 ; หลักสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

25491861105568 ; หลักสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

25481861100235 ; หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย   



25481861100246 ; หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

25511361108175 ; หลักสูตรศาสนาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทววิทยา     วิทยาลัยแสงธรรม   

25481761106624 ; หลักสูตรศิลปกรรมบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรมัย์   

25500011110312 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25540101102003 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25532621101473 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สถาบันกันตนา   

25551461103873 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาการสร้างสรรค์ศลิปะดิจิทลั มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี   

25550741100958 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั   

25480191106113 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดยี     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25480161105366 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพ     สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25410051100192 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25561641100173 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา   

25540541100314 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25531031102872 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์   

25551131102335 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์  -  การออกแบบผลติภณัฑ์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25491461108332 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25521661107404 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25550741100429 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25320511100237 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25540741100373 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25550511100683 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25520191101279 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25531661101768 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์หตัถกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25540741100384 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ   

25470541100755 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25520161101129 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25511301103307 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทลั มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   



25480201100681 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510541102357 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25510141104232 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี   

25480191106157 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25521661103501 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25470511101292 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25481031104935 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟช่ัน     มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์   

25481031104946 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก     มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์   

25570271100306 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมลัตมิีเดยี     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25540541100819 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25480191106089 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจติรกรรม     มหาวิทยาลยับูรพา   

25511731106995 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจติรกรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี   

25490161105571 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจติรกรรม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั   

25501661101675 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจติรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25491511104039 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25521751106065 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491661102157 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา   

25551811100474 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยสยาม   

25510071105538 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25571511102194 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล     มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25531521103214 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล     มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   

25531641101103 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25480191106091 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25500071109159 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25531641101114 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา   

25561111100275 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดจิิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25501621101243 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดจิิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   



25470541100744 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดจิิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25450091100922 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดรุิยางคศาสตรส์ากล     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25550031104133 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดรุิยางคศิลป์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25260011100022 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดรุิยางคศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25541331100435 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดรุิยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   

25550031104122 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510221105851 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25510211107233 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25501481105319 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา   

25501531107633 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์     มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25530091102078 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25481991105685 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน   

25380511100256 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25531641101125 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25501621101265 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25500211107355 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25280011100024 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25510071105494 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฎกรรมไทย     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25451511101458 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25531641101553 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา   

25511741103644 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25542301102143 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์     สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25480191106102 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25480161105355 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั   

25490191108173 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยบูรพา   

25490161105582 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประติมากรรม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25490161105593 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั   



25480161105377 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดจิิทัลมเีดีย    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25551441100056 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25491411102554 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป์     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25540541100821 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25491511106098 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25521751104219 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25511671103095 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์   

25560221102526 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการออกแบบ     มหาวิทยาลยัทักษิณ   

25400051100112 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480051100414 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25550031104111 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25480221105047 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง     มหาวิทยาลยัทกัษิณ   

25510211107244 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25501511110678 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง     มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25530091102091 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   

25570541100475 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง     มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25561811101184 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง     มหาวิทยาลยัสยาม   

25542301102198 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง     สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25541331100446 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต   

25491661102168 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25481031104924 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดงประยุกต์     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์   

25510271104247 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25531961103167 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสิง่ทอและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25551471101725 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25491461108343 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์     มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี   

25530091102089 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25520201101372 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   



25360031100431 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25551471101714 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม   

25501481105332 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา   

25491741102033 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   

25521661103466 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25521601104696 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์     มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี   

25470201100656 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑ ์มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25481961106176 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25511961101848 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25531961103156 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25550021102308 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการเงินประยุกต์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25420011100244 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาดุริยางคศลิป์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25410011100748 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาดุริยางคศลิป์ตะวันตก     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510211107795 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25510161106721 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25510191100784 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบรูพา   

25390011100083 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25530731103813 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสือ่สาร     มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25520201101383 ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25551661100725 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา   

25521721107478 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์  

25450041101049 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25571331100811 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน     มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   

25500081105641 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25300681100144 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25551801101204 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ   

25300681100133 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัรังสติ   

25561801100373 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ   



25500081105674 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25320511100248 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรสองภาษา) มหาวทิยาลัยกรุงเทพ   

25300681100122 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลยัรังสติ   

25551801101193 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   

25561571100524 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศลิปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25500081105606 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสือ่สารดจิิตัล (หลักสตูรนานาชาติ)   มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25400081101072 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25470081102115 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25481911106237 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

25511971101952 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25481911106406 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25510681102588 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต   

25522191106626 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคีตศลิป์ไทย     สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์    

25501491105849 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช   

25260041100058 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25481911106259 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25551971101539 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25542191102578 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    

25521951103784 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25501951102173 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมไทย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25520151106282 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25491471109132 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25491721109466 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25481691101597 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25481911106261 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25482191107241 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    

25470541102994 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทลัอาร์ตส์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25481691101586 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   



25500081105617 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25501961103478 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25520681101735 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25522191106615 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศลิป์ไทย     สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์    

25260041100069 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25481911106351 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25542191102589 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม     สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์    

25481951102125 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25501951102184 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25500081105663 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศลิปศกึษา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25260041100071 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25542191102591 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    

25530181102721 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวยีดนามและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25510141102184 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25540681100343 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลยัรังสติ   

25491721109409 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์   

25511561108684 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   

25481691107278 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี   

25481701105593 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์   

25300681100111 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25540151100142 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลติภณัฑ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25531951102233 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25570041101796 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25450041100184 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25501951102195 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25421951100508 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25481691102712 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25522191106637 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน     สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์    



25481911106373 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี   

25260041100082 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25481911106395 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25522191106648 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย     สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์    

25540041101736 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศลิป ์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25530041102422 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศลิปะและการออกแบบสื่อ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25481911106215 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถกรรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25501951102162 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถศลิป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25482191107239 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน     สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์    

25501571103137 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศลิป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25501491105884 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491501104927 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25481911106338 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25520141104841 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25481951102136 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25500081106631 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25481911106362 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี   

25531951101851 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์   

25520151106023 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25481911106384 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี   

25481951102147 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25520151106012 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25481911106248 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี   

25531951101849 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25481911106226 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องหนัง     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25500081105652 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดนิเผา     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25542191102602 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดนิเผา     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์   

25481951102158 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   



25481691102701 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดีนตรี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25440681100241 ; หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟช่ันดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25470181100698 ; หลักสูตรศิลปประยุกตบ์ัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25571261101274 ; หลักสูตรศิลปประยุกตม์หาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา     วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   

25460681101119 ; หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ     มหาวิทยาลัยรังสติ   

25520081106352 ; หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25530081100255 ; หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25500681105063 ; หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต     มหาวิทยาลยัรังสติ   

25490081107427 ; หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25520081106363 ; หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25510081107519 ; หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศ์ึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25410081100544 ; หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25570731101534 ; หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน     มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25490011109916 ; หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25420011100975 ; หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชานาฏยศิลปไ์ทย     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25490011109422 ; หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาประชากรศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25400051100268 ; หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาปรชัญา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25440091100831 ; หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25510011109288 ; หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)    จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25501681100226 ; หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25570041100637 ; หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25510011100075 ; หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน   (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25410021100582 ; หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาอาชีวศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25511551106646 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25501501105288 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศลิป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25491661109267 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25491471109108 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   



25480101107002 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25520101106433 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25470191102231 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยับูรพา   

25521631102877 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25480111105945 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25500251103568 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25510101106353 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25521431102021 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25540571102297 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยเกริก   

25500081106754 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25540031100069 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520511101567 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25490681100527 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต   

25501531105034 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25521701102379 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25551431100562 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25550541100653 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25570561101412 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัหอการค้า
ไทย   

25530021101834 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25521431103134 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25491531104471 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25520511101589 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25550511100705 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25550511100942 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25570051101584 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25482201103168 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา     สถาบันการพลศึกษา   

25551801101169 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต   



25541651101926 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25491461108275 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25510081106744 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25480131103078 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25470221102043 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25540191102857 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25511731106962 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฏร์ธานี   

25541401100466 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25491661102179 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25490211107231 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25521661103477 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25551801101125 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต   

25540511101334 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25490211107242 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ   (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25570561100624 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25530511101715 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25550681101299 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต   

25491661102181 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25570541100262 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือส าราญ    มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25540191102846 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25390591100201 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว (หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยครสิเตียน   

25570561100578 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25551431100459 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิปญัญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25540091101653 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25520091100918 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมสิังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25550211103312 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25490041100313 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมยัใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25511661103083 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   



25501491105873 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25451661102085 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25510101106364 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25491741102066 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25521471104411 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   

25511731107039 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี   

25491661102214 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา   

25491391105138 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25490211107253 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25501481107672 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25451431101685 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25551201102017 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   

25551801101136 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม   (หลักสตูรนานาชาต)ิ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25480541100712 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25551801101147 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต   

25471221102472 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ   

25481881103332 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว     วิทยาลัยนครราชสมีา   

25572501100506 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว     สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน์   

25500511109362 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25480541100159 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25480541100723 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25491661102203 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25570541100284 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอเีว้นท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25561131101436 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25521241106441 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยนานาชาตชิิลเลอร์-แสตมฟอร์ด   

25500201108219 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25511831105545 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   



25571491101088 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช   

25491511104017 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25521601107238 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25491611107798 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง   

25541651101915 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต   

25511731107028 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฏร์ธานี   

25521701105575 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์   

25491711107946 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25531441104115 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25521811104317 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยสยาม   

25550561101116 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25501121104252 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย   

25270021100057 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25530041104007 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25370601100277 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเซนตจ์อหน์   

25481921104157 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25481911106428 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี   

25551971101473 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25461311101751 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25551881101653 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     วิทยาลัยนครราชสมีา   

25491201103563 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   

25481991105742 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน   

25520031100585 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25551031102817 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์   

25521741103432 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา   

25521751104186 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491681100776 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25480541100745 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม   



25460731100619 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25410181100231 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25511931103105 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25511941103782 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25481951102272 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25481981100925 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

25480091108057 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25511921101776 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ   

25450511101942 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25501131106378 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25491271104808 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25491471106724 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25511761105931 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์   

25491501104949 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25501591103319 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25571631100094 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25511071107339 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ   

25500041103497 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25531961102155 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   

25571341102004 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง   

25491721109477 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25521411103582 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร   

25501521101624 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25481441100982 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25431541100482 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์   

25501621101388 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

25511981101975 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  



25502241102939 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   

25510261104011 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25541451103533 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม     มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี   

25511321102343 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม  (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันรัชต์ภาคย์   

25481181103391 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรกิารและการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยตาปี   

25541531102428 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรกิารในอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25560681100119 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต   

25491861105524 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารกิจการพระพุทธศาสนา     มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั   

25511711101481 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารงานยุติธรรมและสังคม มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25520011100201 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25491771101305 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25491501104938 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาเมือง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25551431100551 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25490061102745 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลติภาพยนตร์     มหาวิทยาลัยมหิดล   

25490061102644 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลติสื่อโทรทัศน์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล   

25490061102655 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลติแอนิเมชั่น   (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยมหิดล   

25570051101573 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25482201103146 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน     สถาบันการพลศึกษา   

25430221101194 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25490191106452 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25510211107255 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25431471100989 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25501491105838 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491721109488 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25551501102797 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25491511103927 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25501551106476 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   



25491531106372 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์   

25481701105626 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25491711108014 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25501791109083 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25431391100079 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25501521101613 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501571103126 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25341591100083 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25501581105412 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

25501611100882 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25521751104175 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491681100754 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง   

25481441100993 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25431621100547 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25530091102067 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง     มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

25520071100782 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25511921101765 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลติภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25550241100716 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25491411103432 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25551481103021 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25511761105929 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

25501621110164 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25551671100783 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25481691101632 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25531431101662 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25470181100676 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25520261104359 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25541791103823 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี   



25480201100703 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25511241107608 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร     มหาวิทยาลยันานาชาติชลิเลอร์-แสตมฟอร์ด   

25561241102057 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร   (หลักสูตรสองภาษา)  มหาวิทยาลัยนานาชาติชลิเลอร์-แสตมฟอร์ด   

25520131101058 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดจิิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

25400541100792 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25500071107991 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบรูณาการ     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25490531105954 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยพายัพ   

25500051100574 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520731103597 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ  

25480041103269 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25500061102094 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก าลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยมหดิล   

25541651101961 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25510011100053 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์   (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520061100735 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล   

25481651108343 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์     มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต   

25491031104835 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   

25430021101506 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25561131101447 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25521811104328 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม     มหาวิทยาลัยสยาม   

25481921104168 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25551971101484 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25542251102913 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม     วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม   

25481941102743 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25551031102828 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์   

25481951102283 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25531981101573 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25511971104022 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25530261100694 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยนครพนม   



25490681100516 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยรงัสิต   

25510031108673 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25490191108184 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษาและบรหิารจดัการกีฬา มหาวิทยาลัยบรูพา   

25511361108164 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา     วิทยาลัยแสงธรรม   

25541291100418 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ   

25550531102981 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยพายัพ   

25510591103771 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัครสิเตยีน   

25530681100768 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสมัพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยรังสิต   

25521721107401 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์   

25501521101747 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501651100201 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

25360071100121 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25541431101033 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25521951104144 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25490531105897 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25451501101424 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25451571101872 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25451531101383 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25500081106001 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25470051100312 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25491771101226 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25471441100992 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25521801104057 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต   

25551151103924 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาต ิวิทยาลัยเซนต์หลยุส์   

25441701100558 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25501651100605 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25511121104668 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา     มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย   

25570241101405 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   



25470101101792 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25510051102206 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25491371101604 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฎหมายอสิลาม) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25491431101173 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธ์ุศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25500101104451 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา     มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   

25501491107482 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25481761105285 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์   

25491601106875 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25491711107968 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25501391105409 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี   

25501611100871 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง   

25481431101194 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25431621100569 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

25491501104995 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรตีะวันตก     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25330021100256 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรตีะวันตก     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25491741102077 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรตีะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25531301100857 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรสีมัยนิยม มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   

25471531102162 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรสีากล     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25491771102688 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรสีากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25501521101859 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรสีากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25451591101007 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรสีากล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์   

25531731101193 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรสีากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี   

25521701102381 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรสีากล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25551541100182 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25570081101014 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25541701102708 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรไีทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์   

25330021100245 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรไีทย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25431771100656 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรไีทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   



25491741102088 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรไีทยเพื่อการอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25490531106011 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยศลิป์     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25460201101173 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก     มหาวิทยาลยันเรศวร   

25460201101162 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25521591104256 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25471441101014 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์สากล มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

25471441101003 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25480101106045 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25511431102604 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25581031100111 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน     มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑติย์   

25541651101893 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

25481731106531 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25491801103468 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   

25560541101824 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25521661102329 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25551661100747 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน   (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา   

25561221101381 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25540541100854 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25541651101904 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต   

25460741100543 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรี   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ   

25560681102279 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25521661102318 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจภตัตาคารและที่พัก   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25482201103157 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสขุภาพ     สถาบันการพลศึกษา   

25491711107957 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25521661103488 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและภัตราคาร   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25550091102194 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจดัการการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ     มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25520091106869 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

25530101103464 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   



25530091103474 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25501551106487 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ     มหาวิทยาลยัราชภัฏภเูก็ต   

25480101106056 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการสร้าสรรคส์ื่อ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25561431102194 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25571331100822 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการเชิงพานิชย์และท่องเที่ยว     มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ   

25482201103135 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการเชิงพานิชย์และท่องเที่ยว     สถาบันการพลศึกษา   

25460201101151 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25511741103486 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศลิป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25491711108025 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร     มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   

25481441103941 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร     มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่   

25541491103032 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25561271100227 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลยัปทุมธานี   

25491771101283 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม   

25501391108493 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25491511104052 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25491711107856 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25481431108157 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25500181110489 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25430511100746 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25491771101564 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25431521100772 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25431591100511 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์   

25491611101026 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง   

25480131103045 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบ์ูรณาการ มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25560051101616 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25491471106735 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25481761105296 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์   

25491501104973 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   



25501521106359 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25471651102266 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต   

25491711107867 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25520051102668 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25551411100863 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25571631100072 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25501621101276 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25491661102247 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25350041100047 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520221105378 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยทักษณิ   

25500201108221 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25380191100519 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510211107266 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25541721104275 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25561511103137 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25581631100095 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25510071105461 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25450091102056 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25520101105757 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25500021109389 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25070041100035 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25470051100301 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25470181100687 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  

25490081105998 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ศิลปะ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25510071100432 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25500041103486 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25450681100747 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรงัสิต   

25550051100164 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   



25520051102657 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25310071100013 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25551561103817 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25510091107994 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25520101105779 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25270021100068 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25511361108153 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา     วิทยาลัยแสงธรรม   

25470681101076 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต   

25520091104338 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการ     มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25552291102323 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม     สถาบันอาศรมศลิป์   

25480201105214 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25480131102966 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

25491601106954 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25511731106973 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25521641102992 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25561401101324 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25500101106159 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25430201100437 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510271104304 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา   

25431541100469 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25551301100938 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25500091108443 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดจิิตอล     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25500101104721 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาการสื่อสารและธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25480031107533 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25480221105069 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25460201101149 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490191106474 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25500211107366 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25571391100953 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี   

25491471103293 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25501481105758 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25471581101998 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็   

25561651100692 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุติ   

25491711107979 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25551451103782 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25501791108699 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรุี   

25490231105038 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25510101104799 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25510561103654 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25480181108665 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25470021101602 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25530101100369 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25470571101862 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี   (หลักสูตรสองภาษา)  มหาวิทยาลัยเกริก   

25481441101015 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25400051100099 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510271104282 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยพะเยา   

25420681100395 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยรังสิต   

25501411101971 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25511741103069 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา   

25501521101804 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25541571101635 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25521601102211 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25501611100915 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25521631102798 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25491661102269 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25531731101204 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   



25491681100765 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25551691100616 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี   

25481431101172 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25481441102736 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25510071103198 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25490731102503 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25460041100196 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25481951102226 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25520241103211 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25500031108637 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25511031107313 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ     มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์   

25561501101786 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25501701109105 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์   

25300741100084 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25511301101136 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25531221100792 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25481051101991 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอรน์   

25491771101261 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25481441101151 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25470241101088 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25522501103651 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25550541100664 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ   

25571431101936 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีเพื่อการค้าระหว่างประเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25500511102149 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม   (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25531231102626 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่   

25491461108365 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี   

25501551106498 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏภเูก็ต   

25531231100815 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร   (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่   



25501921104699 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25520511101578 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีเพื่อธุรกิจระหวา่งประเทศ   (หลกัสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยกรงุเทพ   

25510741102563 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีเพื่อเศรษฐกิจและการค้า   (หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25480181100655 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25480031107544 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25470221102065 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25480201105203 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25390191100285 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25490531105932 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25490211107264 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25501481105747 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25481511108764 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25481701107641 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์   

25481451107518 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25520101105173 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25510561103698 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25490181109713 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25270021100079 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510041104095 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25481921104181 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25140051100012 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510271104271 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น มหาวิทยาลัยพะเยา   

25400681100595 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น มหาวิทยาลัยรังสิต   

25501521101837 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501591103332 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์   

25491631100512 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25491661102271 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25491431101149 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   



25481441101026 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่  

25550071100908 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25481951102237 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25490161105604 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25581121100054 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่นธุรกิจ     มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย   

25310741100096 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่นธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25521031101824 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์   

25481051102002 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น   

25491771101327 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25562501100213 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25541811100697 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่นเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสยาม   

25570541100273 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกจิ     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25490181100544 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุุ่นและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี   

25520091104013 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก     มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25550021100914 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510211107277 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25460091103989 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25460081101315 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25520101105184 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25260021100091 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25500041103519 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25300031100028 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   (หลักสูตรภาษาตา่งประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400051100257 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25460201100407 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510271104269 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพะเยา   

25470681100661 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรังสติ   

25500071102062 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25290741100037 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกจิ   (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั   



25491771101259 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25481441101048 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25460191101374 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25520221105389 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25520101105151 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู     มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   

25501371100795 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยฟาฏอนี   

25501571103093 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25180051100016 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารสัเซีย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25450071100132 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารสัเซีย มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25520051102646 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25450201100597 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25500031108762 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25430071100038 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25511131106469 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25420031100843 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25470221102054 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25481031104979 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์   

25471221102156 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25490531105919 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25491861105502 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

25510211107288 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25471471101682 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25501481105354 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25491721109499 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25511761105918 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีัมย์   

25491501104984 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25491511103916 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25511551106602 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   



25471531102173 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25501651103812 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

25491731107116 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25481701105648 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25491711107981 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25481441106909 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25490231105027 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์  

25520091103978 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25360081100392 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25540101102126 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25260021100124 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25360041100353 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25490161105615 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25421291100461 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขต
กรุงเทพ   

25501371101932 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25501451108815 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25240511100025 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25520051102681 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25331291100235 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยนานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ   

25380191100532 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25510271104293 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25470061101213 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยมหดิล   

25500681100697 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรังสติ   

25551411100119 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร   

25481771101214 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25491741102123 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25501521101815 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   



25501571103104 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   

25501591103321 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์   

25501611100869 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง   

25521751104153 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25381641100239 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25491661102315 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา   

25481691101621 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25521431103167 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25511451101245 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   

25431541100166 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์   

25431621100558 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

25500731101929 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25490241101834 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25500131103306 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25461261100631 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   

25551821101004 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ วิทยาลัยเชียงราย   

25491721109376 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ-ภาษาจีน     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์   

25520731103608 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ-ภาษาจีน   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25500731101918 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ-ภาษาไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25480031107555 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25500211107399 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25481331104084 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   

25501461108838 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25431471100978 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25501481105365 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25521491105684 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25511761105907 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์   

25501501105233 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   



25491601106943 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

25471531102184 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25471651102255 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25511731106984 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฏร์ธานี   

25491711107878 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25540101101834 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25501121104263 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย   

25501001104394 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   

25461311101749 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25451081102068 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเอเชยีน   

25511341106395 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง   

25481701104535 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาต)ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25570561100591 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาต)ิ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25280511100064 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25290741100048 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั   

25531141101873 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   

25511301101125 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ   (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25551461103895 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25390591100212 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัครสิเตยีน   

25461051100604 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   

25552261101047 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25491391105094 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25491771101248 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม   

25501521101826 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25521581105368 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด   

25521631102743 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25521751104164 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25491681100833 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   



25481691101643 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี   

25471441101036 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25471791100293 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

25431621100143 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25381111103385 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

25511161102479 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อสีท์บางกอก   

25461321100389 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์   

25501391103587 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25481441101138 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจระหว่างประเทศ   (หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25320541100163 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25521811103081 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม   

25511831105589 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสิ่อสาร     มหาวิทยาลัยพิษณโุลก   

25491911107026 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสิ่อสาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25551011102804 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสิ่อสาร   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยชินวัตร   

25550591102785 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสิ่อสาร   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัครสิเตยีน   

25481991105707 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสิ่อสาร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25551201102366 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสิ่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   

25500211107401 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสิ่อสารนานาชาติ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25571531100352 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสิ่อสารนานาชาติ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25511231104571 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25431671101151 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25541801101541 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   

25582501100068 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกิจ     สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน์   

25491721109387 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกิจ    (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์   

25481031104981 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารธรุกิจ   (หลกัสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

25510201100875 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารธรุกิจ   (หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร   



25490571104136 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารธรุกิจ   (หลกัสูตรสองภาษา)  มหาวิทยาลัยเกริก   

25230561100042 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารธรุกิจ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย   

25481441101149 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารระหวา่งประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่   

25481921104179 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25481961102644 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25551971101495 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย   

25401941100764 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25370601100198 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวทิยาลัยเซนต์จอห์น   

25481931101987 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25481951102259 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25401981100691 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25551641100339 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่องานบริการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   

25400181100623 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25510561103711 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล     มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   

25550541103274 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม   

25500251103557 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25560251100988 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25451371100586 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25490101104145 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25490191106463 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25550211103323 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25571431101925 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25520101105149 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25560561100342 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25500201100716 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25481441100194 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   



25500211107388 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25480091103991 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ     มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25520101105768 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25260021100113 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25340041100092 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25450031100161 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400051100088 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500071102049 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25520531105586 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25450031100262 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25551691100638 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวยีดนามเพื่อธุรกจิการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี   

25520101105239 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25400051100246 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480181101162 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

25510101105249 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25490531105908 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน     มหาวิทยาลยัพายัพ   

25560241100673 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน     มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25550731100845 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ   

25550531102979 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุน     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25550181100102 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภมูิภาคลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25550211103334 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25481431101183 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25470731101151 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25500241101475 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25430221101205 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25531221103097 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25470201102096 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25380191100521 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยบูรพา   



25520271103901 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25500211107377 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25521391106695 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี   

25491461108354 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี  

25501481105343 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25491721109365 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

25431761101149 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์   

25491501104848 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25481511104117 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25491601106886 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25511651104162 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต   

25481701105637 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   

25491711107992 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี   

25510071105459 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25490091108047 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25490081105987 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25260021100102 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25180041100059 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25300511100189 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25320031100032 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520051102679 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500061102522 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล   

25331411100159 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25491771101237 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25491741102022 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25501521101848 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25501571103115 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

25491611101015 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   



25521641103003 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25491661102293 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25541431101055 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25481441101037 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่  

25511731106951 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25531941102107 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25491461108376 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25521801102494 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ   

25511391101171 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25541721104286 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25521591104234 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25450511101953 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

25490531105943 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลยัพายัพ   

25501471103665 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม   

25501551106509 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต   

25551561103648 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม   

25581631100106 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ   

25481431108146 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25510561103709 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

25531231100826 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25510681102252 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรงัสิต   

25521751104197 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25481691101338 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25491771103599 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกจิ     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25521301101879 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25470191102218 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ     มหาวิทยาลยับูรพา   

25501611108003 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ     มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง   



25520021100461 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25511531105788 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25481031104968 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

25381491100558 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25480181100644 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี   

25501611110218 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25520041104366 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25520031100596 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25581791100025 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25470051100323 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25491771101316 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตรเ์ชิงท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25491721109398 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25520101105162 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายศูกึษา     มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   

25511681101432 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง   

25491081109173 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลตมิีเดีย     มหาวิทยาลัยเอเชียน   

25511301101147 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลตมิีเดียและกราฟิกดไีซน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25490081107034 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25461731101533 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25470031102773 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25491031107287 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

25470261102036 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยนครพนม   

25511421108216 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   

25471651101726 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25491711108115 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25491771101294 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25501611100904 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง   



25471651101715 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25230021100075 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25461341101348 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์     วิทยาลัยลุม่น้ าปิง   

25521541102113 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25530231100612 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25460051100311 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศกึษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25530061101985 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย     มหาวิทยาลัยมหิดล   

25480091103967 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรบัเด็ก     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25270021100081 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25491461108308 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาตเิพื่อการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25491771101338 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25481441101004 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25501491105862 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25571751100198 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา     มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25490071104197 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25500071107989 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25551561103828 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศลิป์     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25481441108125 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25500071107978 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25570051101437 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25410101100399 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน)  (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25540101101981 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศกึษา  (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์   

25501451108826 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศอลปกรรม(ศลิปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25511321102365 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแ์ห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันรัชต์ภาคย์   

25500061102983 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศกึษา     มหาวิทยาลัยมหิดล   

25440191100573 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25521551106039 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

25471531102195 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   



25491711108003 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25481451107529 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25501621110175 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25491771101272 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25311591100157 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25431541100458 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25511321102387 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชตภ์าคย์   

25481691101294 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี   

25501551106511 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็   

25491681102497 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง   

25560271100316 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25550561101105 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง     มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   

25490181103648 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25521531105295 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25560101100442 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25481651100502 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

25571631100083 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25491791108226 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

25501611100893 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง   

25501431101433 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25520051102782 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25421031100168 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์   

25561511101877 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม     มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

25491421103196 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   

25501471103643 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

25491671102237 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25491861109271 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวทิยา     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

25490031108164 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวทิยาและมนุษยวิทยา     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   



25370071100109 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวทิยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25490531105921 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา     มหาวิทยาลัยพายัพ   

25480101106067 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25310021100164 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25521431103123 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25290061100177 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหิดล   

25540041101758 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25531701103574 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

25481741101762 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25531641101542 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25510571105207 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยเกริก   

25491751102956 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารนเิทศศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   

25481441101105 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25390071100023 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารนเิทศศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25490211107275 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25561461102579 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี   

25491471103315 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25511551106613 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต   

25541561103783 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม   

25491751107017 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25471441101824 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25480041103539 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25320031100019 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25541401100477 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25491771101351 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม   

25561581101289 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด   

25511531105799 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25481691101608 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี   



25521451102056 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25431541100471 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25501481105769 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25471591103182 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์   

25501701105538 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์  

25491791108237 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์    มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี   

25511731105713 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25500071102051 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25460221101131 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25470191102229 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25520091104002 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

25510561103722 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25430041100889 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25480211108523 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนษุยชนศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25482201100514 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา   

25270021100114 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510071103187 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25490191106575 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25560541101813 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารการตลาด     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25520061107384 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา     มหาวิทยาลัยมหดิล   

25491651106961 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทรรศการและการจัดแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25481441101083 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกตศ์ิลป์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่   

25481431108135 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25491801103389 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน     มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต   

25310071100024 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25420051100204 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา    (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25551541100305 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25521431103189 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   



25490231107457 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25560051101649 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25550251101707 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25500101106205 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25500101106216 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25501371100784 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัฟาฏอนี   

25511131105108 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25500681100708 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25441511100625 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25481441108136 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   

25492021105061 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง   

25560591101144 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัครสิเตยีน   

25500731101907 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ   

25451391101635 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี   

25431481101385 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25481431107257 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25521661102307 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา   

25571301100334 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แขนงธุรกิจการบนิ)  หลักสูตรสองภาษา   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25491771101496 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

25491751102934 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25471681101202 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง   

25501651106321 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25431521100783 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่้งเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25501461108851 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

25551461103862 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว   (หลักสตูรภาษาต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี   

25540591101603 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25411371100299 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดนี  (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   



25551561103626 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี     มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   

25471751102559 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี     มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   

25560201102906 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25520101105746 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25510591102893 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา มหาวิทยาลยัครสิเตียน   

25510531100949 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา มหาวิทยาลยัพายัพ   

25450011102341 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25520021104781 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25451601101515 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี   

25500101106194 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25500021104147 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25420051100193 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25541741101173 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

25460081101337 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25570051100234 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดศีึกษาและการประกอบการสังคม    (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25480221105183 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดศีึกษา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25470041101558 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25480101103762 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์   

25530231102838 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   

25480111105844 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาองักฤษ     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

25530111100394 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาองักฤษ    (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25480111105833 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช   

25480111105822 ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดศีึกษา     มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25481661104834 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25510051108506 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชากฎหมายมหาชน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510011109154 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25500121107546 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   



25540121102185 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25500021109255 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25491531104537 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

25540081104227 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25480011108609 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25490211107927 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25500681105603 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25520191107873 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25510081107521 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25562621102229 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง     สถาบันกันตนา   

25490511108821 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการออกแบบภายใน     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25521751102465 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25490511108808 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25551801101226 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   

25490681105984 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการทูตและการตา่งประเทศ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต   

25490681106074 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยรังสติ   

25541661102726 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

25380031100049 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25500121107535 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25410051100607 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510051108563 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม     มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

25500571109548 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก   

25471721103153 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25560221102414 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25540021103679 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25501271109399 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาการบรหิาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25480191108723 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยบรูพา   



25520021100448 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25540223203157 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25540121103603 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อองค์การที่ยัง่ยืน     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25440011100854 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ   (หลักสตูรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   

25420041100146 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25530211103433 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25491671104252 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25500741100176 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาทวิภาษา   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25240021100032 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25540731104005 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน     มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25521431102019 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25520741101765 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25550241104619 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ     มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25531651103736 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ   

25500741105025 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25491691104175 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับผู้พูดภาษาอ่ืน     มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี   

25501481109461 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ     มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา   

25410051100629 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25360591100387 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

25430091101559 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25521431107173 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย     มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย   

25560681101291 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยรังสติ   

25531941101319 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25510121100595 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25480071104501 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25560731102995 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   



25530741102903 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนข้ันสูงภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ   

25500121107581 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน   สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์   

25500121107592 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25540021103736 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25550021103243 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการเงินประยุกต์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25470071100268 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25550121102243 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา     สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์   

25440051100792 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25441031100756 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย     มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์   

25510071105347 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25470051102753 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25550241104608 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน - ไทย    มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25551661102751 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   

25300021100275 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500081107553 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจารึกศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25480741100848 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

25520011100177 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25380051100593 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25380021100577 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25410081100555 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25550091105096 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25520011100199 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25511151101051 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   

25430051101465 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25481801103636 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนษุย์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   

25470221103022 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25470681101932 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจีนและอาเซยีนในระบบเศรษฐกิจโลก มหาวิทยาลัยรังสิต   

25420051100158 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   



25481371102053 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี   

25551431104555 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชาติพันธ์ุศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   

25300051100043 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาญีปุุ่นศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25560021102682 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาดนตรี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25420021100886 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25522191106705 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาดรุิยางคศิลปไ์ทย     สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์    

25540011104174 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาดรุยิางค์ไทย     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25491531107441 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานวตักรรมวิทยาการจดัการการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

25350011100404 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานาฏยศิลปไ์ทย     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25530051100195 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิตเิศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25550121102265 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25520021100459 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25470221102458 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม     มหาวิทยาลัยทักษณิ   

25510071105358 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25461391100231 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25490011109411 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาประชากรศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25350051100353 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25520091107455 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25280081100189 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศลิปะ     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25290081100269 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25481371102064 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25550191105119 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาปรชัญา     มหาวิทยาลัยบูรพา   

25410021100492 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25500741104856 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาปรญัา (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั   

25500681100168 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง    (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลยัรังสิต   

25490681104678 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง    มหาวิทยาลัยรังสิต   

25360051100455 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาฝรัง่เศสศึกษา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   



25300021100286 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25460021101836 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพฒันสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25470011103096 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพฒันามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25551621104185 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพฒันาสังคม     มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

25450221102186 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพื้นที่ศึกษา     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25390051100392 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25490161107292 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาศาสตร์ประยุกต-์ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

25540731104016 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ     มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ   

25560021102671 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาตะวันออก     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25530091100324 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25340021100167 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510141109362 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ดา้นการสอนภาษาอังกฤษ   (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25500051109449 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25561471102953 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   

25521431107184 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25501541110187 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์   

25481621108316 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

25480091108485 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25520201101361 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยันเรศวร   

25491621108778 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25530051103672 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510011109233 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ   (หลักสตูรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25530021100146 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25550241104158 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25540121102163 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ     สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

25490191109973 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร     มหาวิทยาลัยบูรพา   



25440071100489 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25530091103979 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25520071100771 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25490151100067 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม   (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25430021101337 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500681105614 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25410051100203 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25511371102721 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัฟาฏอนี   

25510071109375 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตา่งประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)    

25500121107579 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

25510731108873 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25430051101454 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25400221101123 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

25430051101443 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510211107773 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25481441108147 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25370091100361 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25440021100495 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520031100574 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510071100419 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25481671104824 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์   

25551691104442 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา     มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25561431103015 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   

25501621109848 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา     มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

25510011109244 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชายุโรปศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ)  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25350021100348 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520011100188 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชารสัเซียศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย   



25460021101544 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวรรณคดีไทย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25530051103648 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480211107184 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25510211107918 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิจยัเพื่อพัฒนาท้องถิ่น     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25510201100864 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวทิยาลัยนเรศวร   

25500741104867 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25511661101417 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาศลิปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25500051109506 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25470081102396 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25550081104061 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา   มหาวทิยาลัยศลิปากร   

25501681100215 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง   

25360021100441 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25550141104967 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตรส์ิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25501481109459 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25551431104599 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25481621108283 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25491631100679 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

25531811101269 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสันติภาพศึกษาและการฑูต   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม   

25510081109319 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25500211108119 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25540091104195 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25380041100118 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25510011100042 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน   (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25520071100769 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน   (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25550051104102 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25561371100105 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัฟาฏอนี   

25561131101987 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   



25500011110413 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเกาหลีศึกษา   (หลักสตูรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25540191100181 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25491441109803 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25510071100421 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25510591105828 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทววิทยา มหาวิทยาลัยครสิเตียน   

25370011100395 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, การเงิน     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25440011100843 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25390011100476 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ   (หลักสตูรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25210021100051 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25530091100335 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25500011110389 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเศรษศาสตร์แรงงานและการจดัการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสตูรนานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25410011100715 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา   (หลกัสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25480081106662 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาโบราณคดี     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25520021106939 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520111107683 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาการพัฒนาครอบครัวและสังคม     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25510111109346 ; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25500681107785 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ  มหาวิทยาลัยรังสติ   

25501651100594 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ   

25521131106279 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25501281109323 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น    

25510831109572 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชธานี   

25521271101865 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25541301101321 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25450021100428 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25530021103498 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25520681105594 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษา     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25510081108612 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   



25550021104007 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25571641101737 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25450021102037 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25561131103192 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25521921105129 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศ์ึกษา (หลักสตูร 5 ปี)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25571331100787 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศกึษา     มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑติ   

25571331100798 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   

25571331100776 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา     มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ   

25480111105855 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25500021104068 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25571051100966 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา     มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอร์น   

25500081106045 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25541651101858 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25520101105781 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25500081106056 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาตลอดชีวิต     มหาวิทยาลยัศลิปากร   

25541281103624 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น    

25500831105554 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยราชธานี   

25410041100347 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25581341100183 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย     วิทยาลัยนอร์ทเทริ์น   

25561101103176 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย     วิทยาลัยสันตพล   

25561131100929 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25501651103801 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25561071101856 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ   

25500081106012 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25561271100295 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25511911101742 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25480021103717 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25491861105546 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   



25572501100484 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

25500241101486 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25520081100805 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ   (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25510081106305 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25500031108648 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25470031100117 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25470031102593 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25571371100556 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ   (5ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25270031100036 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25470021100454 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25571371100545 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป    (5ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25561071102251 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป    (5ปี) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ   

25500101106227 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25541371101071 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   

25561651101401 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

25380041100107 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25270031100014 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศ์ึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25520101105792 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อสิลาม  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25552291103706 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครูปฐมวัย   สถาบันอาศรมศิลป์   

25480021103741 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25410041100358 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25490071100349 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25470031100128 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25571331100765 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลยัรัตนบัณฑิต   

25481911104077 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

25481911106204 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี   



25460041101445 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25561911100825 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรคีีตศิลปส์ากลศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25522191106672 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรคีีตศิลปส์ากลศึกษา     สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์    

25561911100814 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไ์ทยศึกษา     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25522191106683 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไ์ทยศึกษา     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    

25571131101821 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรศีึกษา     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25571331100888 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรศีึกษา     มหาวิทยาลัยรตันบัณฑติ   

25491501105006 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรไีทย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25520041105244 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจศึกษา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520041106087 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25541101100406 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจศึกษา วิทยาลัยสันตพล   

25480021103728 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   

25522191106661 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศลิป์สากลศึกษา     สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์    

25481441101094 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศลิป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25522191106659 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศลิป์ไทยศึกษา     สถาบันบณัฑิตพฒันศิลป์    

25480041103528 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศลิป์และการละคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25561911100836 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศลิป์ไทยศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25350041100238 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25400041100807 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

25500021104057 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25350041100249 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520101105814 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25370031100037 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25190071100019 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25482201100604 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา   

25482201108164 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาส าหรับคนพิการ    (5 ปี) สถาบันการพลศึกษา   

25561651101412 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส ์ (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต   

25520041106076 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส ์ (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   



25380041100298 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25500081106023 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25380041100309 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

25561141100752 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   

25571301100345 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   (หลักสูตรนานาชาติ)  5ปี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25520091104035 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (5ปี)    มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

25431661100676 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25520101104835 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25530041102444 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25500081106078 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25520091104024 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25571301100356 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5ปี)    มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   

25510071105325 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25561271100431 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25380041100311 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25470031102604 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25340031100012 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปคกึษา  (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25490041103169 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศกึษา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25520101105825 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศกึษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25140071100036 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25500081106034 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25380041100322 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25270031100025 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25510071103503 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25480021103739 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

25382201100478 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา     สถาบันการพลศึกษา   

25500101106238 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25200041100039 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   



25550071102484 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25350041100251 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25400041100818 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรรม     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25500081106067 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25561071101889 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์  (หลักสตูร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล   

25501911106577 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25520101105803 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25561131101458 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  (หลกัสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

25510071105314 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25481911106417 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25491081109195 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชการสอนภาษาอังกฤษส าหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเอเชียน   

25550071102495 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25520021100472 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการเรยีนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25521321102928 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริการการศึกษา สถาบันรัชตภ์าคย์   

25491131107378 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25451281102004 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น    

25501271109131 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25500681107796 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยรังสติ   

25480831108858 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชธานี   

25480541108305 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25510081108588 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25482011106881 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   

25470241103013 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25491141103612 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     วิทยาลัยนานาชาติเซนตเ์ทเรซา   

25541201102049 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้   

25510741105757 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25521231101848 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   



25552261101058 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25360071100119 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25511301103329 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

25320021100108 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25461311100445 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25522241104135 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   

25531261100842 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย   

25531101100787 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยสันตพล   

25531821101283 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย   

25470071100257 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพเิศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25521811106973 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้น าทางการศึกษา     มหาวิทยาลัยสยาม   

25510071109195 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการประเมินและวิจัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25551201102052 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน     วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้   

25540031104233 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25571651101727 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต   

25320021100367 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25491911109726 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25510081108601 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25560831103795 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยราชธานี   

25551651104458 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต   

25550021102319 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25480681105228 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25512291108663 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม     สถาบันอาศรมศลิป์   

25190021100036 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25490071104164 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25510081108599 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25430081101582 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25470071100213 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง   



25490071104153 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25540021103321 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ตรีควบโท 6ปี)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25470081103083 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25550741102646 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล) 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25500071110364 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25460081101855 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจติวิทยาการศึกษาพิเศษ     มหาวทิยาลัยศลิปากร   

25520071105225 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

25460021101577 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธรุกิจศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25460021100374 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25450081101966 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพฒันศึกษา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25510021107906 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพฒันอาชีวศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25330041100034 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวจิัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25190021100025 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25560081101891 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวธิีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25480031100052 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510071105369 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสขุศึกษา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25280081100202 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25521131106281 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25551271103951 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25480681105239 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25480831108869 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลัยราชธานี   

25560081102745 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25501081110287 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลัยเอเชียน   

25510741105746 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25531221100803 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

25520101100965 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25511301103318 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   



25450021100485 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25510081107532 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25410021100648 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25561131103181 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25512251102032 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการบริหารการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม   

25270021100136 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25481911108678 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25440111100888 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

25420111101011 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

25420111101009 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25500111110515 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25560111103727 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาวิทยาศาสตรศึกษา     มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช   

25540111104377 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25520111107659 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25481881103703 ; หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาการบริหารการศึกษา     วิทยาลัยนครราชสมีา   

25430011100019 ; หลักสูตรสถาปัจกรรมศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตกรรม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25370021100251 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25531431101649 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25540101101845 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25420141100687 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25521431103156 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

25420141100698 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   

25450051100455 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500051104589 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25480161106683 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ     สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   



25500211107423 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม   

25550511100694 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25390201100264 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25530681101681 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต   

25360541100191 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25380041100333 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25551971101528 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25480031108095 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25541401102547 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์   

25500231105309 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25441931100273 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25541981100944 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภูมิสถาปตัยกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ   

25520161105539 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปอุตสาหกรรม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25501481107727 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา   

25491501104782 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม     มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร   

25490231105163 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม     มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์   

25501911106555 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25501991109039 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25572291100975 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม     สถาบันอาศรมศิลป์   

25481961108494 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  (5 ปี)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   

25500081105628 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25360541100268 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศรปีทุม   

25540151100153 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

25551941101233 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25481981100879 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25520131101069 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัแมโ่จ้   

25480211106554 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมผังเมือง     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25500211107434 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25501911106566 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี  

25501991109041 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25520161105528 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25400741100658 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25531961103145 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   

25420011100255 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25491931102405 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25541951101345 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์   

25320031100379 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400741100669 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์   (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ   

25511071107385 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ   

25550271101924 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25360541100279 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25551801101182 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ   

25510161106258 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมหลัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   

25521951102579 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์   

25500081105639 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมไทย  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25420011100266 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25441931100251 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25481931107692 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25511951103399 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25520051107146 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500081107564 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25530011100077 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม   (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

25510161106719 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง   



25500141110531 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี   

25480021107745 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500081107575 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25550511104259 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25430161101311 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25510161106642 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง   

25492291108953 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม     สถาบันอาศรมศิลป์   

25500081107586 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25480161106244 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

25510031100281 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25490011105798 ; หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25450011101845 ; หลักสูตรสถติิศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประกันภัย     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25450011101834 ; หลักสูตรสถติิศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิตคิณติศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25450011101823 ; หลักสูตรสถติิศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25450011101867 ; หลักสูตรสถติิศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25340011100223 ; หลักสูตรสังคมวิทยามหาบณัฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยา     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25400051100369 ; หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510051100351 ; หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25220051100073 ; หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25430051101476 ; หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25460051101896 ; หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารสังคม     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25400051100202 ; หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25540101103149 ; หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25520731103518 ; หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ   

25491861105535 ; หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั   



25450051101974 ; หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25440051100184 ; หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารและนโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510731108939 ; หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาบูรณาการนโยบายสวัสดกิารสังคม     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ   

25200021100061 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25460011101273 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25390031100017 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25500211107445 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25500061102419 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหดิล   

25580101100049 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25390041100255 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25460611100651 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

25511931103443 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25541021102354 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25511971101963 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25460041100218 ; หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25530191104105 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25550211103492 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25320031100065 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25570011101602 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25511271104351 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25520571105096 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  มหาวิทยาลัยเกริก   

25530021102497 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25561401102505 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

25380201100353 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510211107299 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25532261101945 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

25541521102901 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   



25521641103025 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา   

25541691101133 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   

25511701107576 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์   

25420111100741 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

25511021104634 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

25500241101587 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25511821103946 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ วิทยาลัยเชียงราย   

25522601104989 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   

25440031100024 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา หลักสตูรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25561531102037 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25571341102162 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน     วิทยาลัยนอร์ทเทริ์น   

25530191100562 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยบรูพา   

25510731103113 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

25550191105154 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก     มหาวิทยาลยับูรพา   

25552141102541 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข     สถาบันพระบรมราชชนก   

25540191104512 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  วิทยาลัยการสาธารสุขสริินธร จังหวัดชลบุรี   สถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลยับูรพา   

25550191103736 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  สถาบันสมทบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.สุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลยับูรพา   

25540191104038 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันสมทบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยับูรพา   

25550191104524 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันสมทบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.ตรัง 
มหาวิทยาลยับูรพา   

25550191104513 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันสมทบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.ยะลา 
มหาวิทยาลยับูรพา   

25550191104491 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันสมทบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.สุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลยับูรพา   

25550191104502 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันสมทบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.อุบลราชธานี 
มหาวิทยาลยับูรพา   

25511881101636 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนครราชสมีา   



25521481104568 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา   

25551711103509 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   

25552141102539 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     สถาบันพระบรมราชชนก   

25530191103532 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.ขอนแก่น สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลยับูรพา   

25550191103725 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.ตรัง สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลยับูรพา   

25550191104489 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.พิษณโุลก สถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลยับูรพา   

25530191103521 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.สุพรรณบรุี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลยับูรพา   

25510071100443 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25540191104501 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลยัการสาธารสุขสริินธร จังหวัดชลบุรี  สถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลยับูรพา   

25541131102244 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25512301106673 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   

25521741103263 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   

25501591103343 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25551531102745 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25561661101119 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

25531311100869 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

25511881101647 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา   

25511821101549 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยัเชียงราย   

25511191104227 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย     วิทยาลัยทองสุข   

25511881101658 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนครราชสมีา   

25542141102336 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเวชระเบียน     สถาบันพระบรมราชชนก   

25550061101109 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล   

25540061101413 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาญเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล   

25490191109826 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต     มหาวิทยาลัยบรูพา   

25490211107894 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



25560571102648 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเกริก   

25560021102377 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25500051100552 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

25520111107547 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

25551141102033 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลัยนานาชาตเิซนต์เทเรซา   

25520201101394 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25511271101109 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

25521591107777 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

25532011101418 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มหาวทิยาลัยเฉลิมกาญจนา   

25511881101669 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิ วิทยาลัยนครราชสมีา   

25461481101884 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25520051100701 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก    (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25530071100208 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25561261100597 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวัตกรรมการจดัการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑติเอเชีย   

25520031100607 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25571691101711 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25501441109872 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

25570011101591 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25460031100059 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสรมิสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25511831105657 ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   

25501121104318 ; หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย   

25490231104307 ; หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   

25570681101685 ; หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสติ   

25540223203181 ; หลักสูตรหลกัวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลยัทักษิณ   

25352211100296 ; หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาบ ารุงรักษาเครือ่งสื่อสารการบิน   สถาบันการบนิพลเรือน   

25482211103979 ; หลักสูตรอนุปริญญาการบ ารุงรักษาอากาศยาน สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน   

25492031103734 ; หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     วิทยาลัยชุมชน   

25562031100806 ; หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน     วิทยาลัยชุมชน   



25492031103756 ; หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี     วิทยาลัยชุมชน   

25452031101118 ; หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ     วิทยาลัยชุมชน   

25492031103745 ; หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในกลุ่มอินโดจีน" วิทยาลัยชุมชน   

25502031104578 ; หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน     วิทยาลัยชุมชน   

25502031104567 ; หลักสูตรอนุปริญญาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี     วิทยาลัยชุมชน   

25572031101551 ; หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิทยาลัยชุมชน   

25452031101232 ; หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ     วิทยาลัยชุมชน   

25492031103767 ; หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     วิทยาลัยชมุชน   

25492031103701 ; หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์     วิทยาลัยชุมชน   

25542031102086 ; หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและอาหาร     วิทยาลัยชุมชน   

25492031103712 ; หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     วิทยาลัยชุมชน   

25492031103666 ; หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     วิทยาลัยชุมชน   

25452031101142 ; หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     วิทยาลัยชุมชน   

25452031101219 ; หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการค้าชายแดน     วิทยาลัยชุมชน   

25442031100465 ; หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     วิทยาลัยชุมชน   

25562031102821 ; หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว     วิทยาลัยชุมชน   

25492031103677 ; หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     วิทยาลัยชุมชน   

25492031103699 ; หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     วิทยาลัยชุมชน   

25552031102111 ; หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม     วิทยาลัยชุมชน   

25452031101243 ; หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจอาหารฮาลาล     วิทยาลัยชุมชน   

25452031101221 ; หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์     วิทยาลัยชุมชน   

25452031101186 ; หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสมัพันธ์     วิทยาลัยชุมชน   

25572031101786 ; หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอสิลามศึกษา     วิทยาลัยชุมชน   

25452031101197 ; หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     วิทยาลัยชุมชน   

25492031103723 ; หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชน   

25452031101153 ; หลักสูตรอนุปริญญาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     วิทยาลัยชุมชน   

25452031101164 ; หลักสูตรอนุปริญญาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     วิทยาลัยชุมชน   

25492031103688 ; หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุชุมชน     วิทยาลัยชุมชน   



25542031102097 ; หลักสูตรอนปุริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     วิทยาลัยชุมชน   

25421881100657 ; หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     วิทยาลัยนครราชสีมา   

25452031101208 ; หลักสูตรอนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร     วิทยาลัยชุมชน   

25492031103778 ; หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์     วิทยาลัยชุมชน   

25542031102154 ; หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยรีถยนต์     วิทยาลัยชุมชน   

25452031101175 ; หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูาก าลัง     วิทยาลัยชุมชน   

25552211102109 ; หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน     สถาบันการบินพลเรือน   

25552211102177 ; หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน สถาบันการบินพลเรือน   

25520011107816 ; หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25570081101947 ; หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25300011100015 ; หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25510011109503 ; หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25500011110604 ; หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   

25510011109492 ; หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510011109514 ; หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดฝีรั่งเศส     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25470081102734 ; หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25520011107805 ; หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25480011108789 ; หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25460011101216 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25490081106156 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการละคร     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25490081106134 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25490081106167 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25490081106145 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25490081106189 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25490081106202 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25490081106213 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25510011100064 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม   (หลักสตูรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25490081106178 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยศิลปากร   



25490081106224 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25490081106191 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25490081106246 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25490081106257 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25490081106235 ; หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25420011100031 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510011109481 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25470081102745 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25520011100212 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510011109457 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25380011100633 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25430011101595 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุุน     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25490011109815 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุุนเป็นภาษาต่างประเทศ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25500011110593 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   

25570011102107 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510011109479 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25520011107827 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510011109468 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดฝีรั่งเศส     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25480011108701 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25250081100085 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25510081108487 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ     มหาวิทยาลยัศิลปากร   

25430011101617 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25400011101142 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520011107794 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศลิปการละคร     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25450011102216 ; หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25501481107694 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

25480151103429 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25561481102469 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   



25460151101021 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

25521741103331 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา   

25531741101756 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา   

25561031100726 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบงานประปา     มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์   

25501941103746 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรตอ่เนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร   

25441811100538 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยสยาม   

25331801100276 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   

25441811100527 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยสยาม   

25481941106894 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25481481106814 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25541911102959 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี  

25571451101139 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25490251103106 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล หลักสตูรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25571481102213 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา   

25490151107818 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25431941100835 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร   

25491811101096 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพมิพ์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสยาม   

25540151102021 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25501481107705 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา   

25470151102528 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

25501921104701 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25551971103148 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย   

25520261101547 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   



25511991102009 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481811100869 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสยาม   

25541951101367 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25501951102252 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์   

25511951103423 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25541801101552 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   

25511951103412 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25501951102263 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟูา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์   

25480151103407 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรตอ่เนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25521741103274 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสตกิส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา   

25471991102657 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25481991108756 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25520261101558 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลัยนครพนม   

25520151104447 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

25500091108465 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ   

25490151108764 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ   

25501481107716 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

25551481103381 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสมีา   

25571451101095 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

25481991105753 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25571451101128 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี   

25571451101106 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม     
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี   



25571451101117 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล     มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพ
สตรี   

25501921104712 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25511931108369 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25481981100903 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ   

25531961102008 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา   

25551971101451 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย   

25561931102638 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25431981100536 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ   

25490251103242 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25470151102517 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

25531961101997 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25551971101462 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25481991107597 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25481981100789 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ   

25440151100387 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   

25551971101541 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25470151101617 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ   

25520151104526 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นก าลัง หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

25561481102458 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   

25540151103426 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

25511941101824 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพเ์ครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25421981100423 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   



25481961103239 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา   

25490251103253 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25421931100473 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25481981100791 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25511931101788 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25490251103264 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25531961102245 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25461991101712 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25481981100802 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

25551491103797 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอตุสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25530261100705 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม   

25520151104706 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอตุสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ   

25540151101784 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนือ่ง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   

25490251103117 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25490251103095 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟูา หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25491721109782 ; หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25500111110098 ; หลักสูตรเกษตรศาสตรบณัฑติ แขนงวิชาการจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25530111103746 ; หลักสูตรเกษตรศาสตรบณัฑติ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช   

25490111109928 ; หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

25520111107694 ; หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

25510051108653 ; หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

25570731101545 ; หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบณัฑติ มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ   

25432211101138 ; หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ    เป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี สถาบันการบินพลเรือน   

25432211101127 ; หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ    เป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
สถาบันการบินพลเรือน   



25432211101116 ; หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน   เป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
สถาบันการบินพลเรือน   

25562871103656 ; หลักสูตรเทคโนโลยีทางอาคารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต่อเนือ่ง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน      

25511931103149 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25500191106262 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบรูพา   

25521631102754 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ   

25481931107681 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25511951103401 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25561561102547 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

25510031100202 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25510201100796 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25510091100557 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

25561951100403 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25430171101108 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   

25561991102624 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผังเมือง     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25490681105995 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยรังสิต   

25562871103623 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส านักงาน หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัย
การอาชีพกาญจนาภเิษกหนองจอก   

25551101102556 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยสันตพล   

25531201102645 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   

25511551106635 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

25541261101293 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   

25562841103337 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสตูรต่อเนื่อง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่      

25562871103634 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการ
อินทราชัย     

25562841103348 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสตูรต่อเนื่อง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย    

25491751102923 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   



25562801103388 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคาม     

25562831103281 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ล าปาง    

25562871103645 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี     

25562811103457 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี    

25551971101506 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25411941100315 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจภุัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25481691101384 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

25481941102754 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25511931108336 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก   

25481921104372 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25562831103292 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต่อเนื่อง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่     

25562691103509 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา      

25562751103596 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    

25560681102268 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี     มหาวิทยาลยัรังสิต   

25470511101268 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25562711103399 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสตูรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็ และ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น     

25562871103667 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัย
พาณิชยการบางนา      

25562811103468 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ      

25562741103549 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช    

25470681101043 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรงัสิต   

25481701104557 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   



25562871103678 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนาภเิษกวิ
ทยาลัยช่างทองหลวง      

25570681100493 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ่อมบ ารงุอากาศยาน     มหาวิทยาลัยรังสติ   

25510081100466 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25570681100188 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร    มหาวิทยาลัยรังสิต   

25490681101146 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25481701104568 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   

25571991102085 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผลติภณัฑ์นม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25561611102172 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคณุภาพ     มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

25530141102603 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามเีดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25510681100979 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริการ มหาวิทยาลัยรังสติ   

25501621101322 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

25560681100198 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร มหาวิทยาลยัรังสติ   

25531991102992 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25571911101052 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทลั     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี   

25481991108745 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจภุัณฑ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25521551106052 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต   

25501941102734 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25521521105924 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

25551531101834 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

25481921104203 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25481991104752 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25501541100748 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

25501951102241 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์   

25481921104438 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟช่ัน     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25481991104763 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิก     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

25501941102723 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   



25551411100852 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

25531961103189 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

25470141100593 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนคิการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25562871103612 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
วิทยาลัยเทคนิคดุสติ     

25562801103377 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น      

25562811103446 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม     

25552641104234 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ     สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   

25552641104201 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ หลักสตูรต่อเนื่อง    สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   

25541561102106 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   

25551641100363 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภณัฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25501941102925 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟช่ัน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25540901102259 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม     มหาวิทยาลัยธนบุรี   

25491721109646 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25541161100987 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม หลักสตูรต่อเนื่อง วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก   

25551411100323 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจสิติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25481921104214 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25511911106692 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25541671101221 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์   

25491681102486 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

25562831103303 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่    

25481921104225 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพมิพ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

25511911106703 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพมิพ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25531961103191 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพมิพ์และบรรจภุัณฑ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

25540031103467 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25541441103453 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   



25500061102083 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล   

25510141104568 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25521991105634 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

25541701103125 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลติภณัฑ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   

25521131105943 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุรี   

25540251101774 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25531591102323 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์   

25521641102935 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา   

25571981100205 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสตูรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ   

25511911106681 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

25511931103151 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25501941102802 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25511911108075 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

25511921101754 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25441941100353 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25331231100295 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง     มหาวิทยาลัยนอรท์-เชียงใหม่   

25421881100613 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     วิทยาลัยนครราชสีมา   

25492251106989 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม   

25551411100255 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25541671100646 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์   

25551561102142 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม   

25492251107586 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่อเนื่อง    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   

25421881100624 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อารต์     วิทยาลัยนครราชสมีา   

25501951102239 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศลิป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25501231106605 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน     มหาวิทยาลัยนอรท์-เชียงใหม่   

25551411100266 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25481701105424 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพยนต์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   

25531961102278 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทัศน์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   



25500131103352 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทัศน์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25511931108358 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   

25511911106714 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

25551981103713 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

25501991109028 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   

25521941102534 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25551981100359 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

25562741103551 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1  วิทยาลยัเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี     

25501231106594 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์     มหาวิทยาลัยนอรท์-เชียงใหม่   

25492251106978 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   

25552641104199 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์     สถาบันเทคโนโลยยีานยนต์มหาชัย   

25492251107373 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   

25552641104245 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง    สถาบันเทคโนโลยยีานยนตม์หาชยั   

25562691103522 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์     

25562801103401 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    

25562811103479 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      

25562831103314 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่      

25562841103359 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิค
แพร่      

25562741103562 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิค
สุราษฏร์ธานี     

25562751103607 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง    

25551531101823 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25560541100643 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

25501621101344 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย   



25561551101534 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม     มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต   

25562871103689 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม      

25480151103418 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

25501951102285 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

25562871103691 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลยั
อาชีวศึกษาธนบุรี    

25561921101028 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25501121104329 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   

25541701103103 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภมูิสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์   

25551971101359 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   (หลักสตูรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

25511951101836 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

25541501102482 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25562801103412 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     

25562811103481 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     

25562741103573 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี    

25551671100761 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์   

25521131104997 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

25560681100705 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัรังสิต   

25561461102614 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี   

25561641101793 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   

25510141104546 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

25511971104044 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   

25501501105211 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25481391105014 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

25471721103142 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

25521741103342 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   



25491751102899 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25501541100186 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

25512021102227 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอินเตอรเ์ทคล าปาง   

25531131102761 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

25560831102603 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชธานี   

25501491105928 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช   

25481511104139 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

25431521101378 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

25561601103712 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   

25571701101857 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง    มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์   

25551411100244 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25531741101699 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา   

25491751102912 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25471641100825 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

25521501102074 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

25511701107587 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์   

25541501100524 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร   

25501941102712 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

25561231101573 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลหนัก     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25551921102377 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

25501531106248 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์   

25501941102701 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

25562691103511 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี   

25562801103434 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด     

25501621101333 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

25531561102691 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา     มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   



25561611102161 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา     มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง   

25481701106741 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา     มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์   

25491411100124 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

25562871103702 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี     

25562691103533 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิค
สระบรุี      

25562791103365 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     

25562801103423 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด      

25562811103492 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 4 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     

25562831103325 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนคิ
ล าปาง     

25562741103584 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสตูรต่อเนื่อง สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี    

25541411100794 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร   

25501231106583 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

25551671100772 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25512251102021 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   

25491751102901 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25551751101309 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

25480111105866 ; หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจดัการงานก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

25530191103396 ; หลักสูตรเภสัชบริบาลศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา   

25440011100775 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  (หลักสตูรนานาชาติ)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   

25470011102951 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรม     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25540011103803 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25550681103009 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์     มหาวิทยาลัยรังสติ   

25470031102615 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   



25520081106273 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (6 ปี) มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25511121104657 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 5 ปฺ)  มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย   

25490531109238 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปกติ 5 ปี)  มหาวิทยาลัยพายัพ   

25530531103945 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปกติ 6 ปี)    มหาวิทยาลัยพายัพ   

25460031101815 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25560051100064 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25490531106022 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัพายัพ   

25520061103795 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล   

25490231108392 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์   

25390091100249 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ   

25510731103124 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

25511121104927 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา  (หลกัสูตร 6 ปี)   มหาวิทยาลยัอีสเทริน์เอเชีย   

25410041100077 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่   

25460011101677 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

25490101104112 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25300681100076 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลยัรังสิต   

25531811101967 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลยัสยาม   

25490211107207 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25400201100838 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม     มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25550271101092 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม     มหาวิทยาลัยพะเยา   

25460041100804 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25460011101688 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25490101104123 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25550681100434 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25370181100124 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  

25560681100964 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต   

25390081100316 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสาธารณสขุ     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25510081100512 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร   



25450031100159 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25400011100501 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25520081106328 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวทิยาการทางเภสัชศาสตร์     มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25350011100382 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสรีรวิทยา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25510081100523 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยศลิปากร   

25350011100369 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25560731102984 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม     มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ   

25470011102938 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรม     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25510011108726 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25500211108288 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25390081100327 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25440031100035 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชภณัฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25550681102739 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ   

25510081107497 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตรส์ังคมและการบริหาร     มหาวิทยาลัยศิลปากร   

25350011100415 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

25350011100371 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชเคมี     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25360011100473 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชเวท     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25490011108869 ; หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25490051108638 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25490041100324 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25460011102072 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25541531102384 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25510051108732 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510071105516 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25510561103733 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

25370031100331 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

25500221105319 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัทักษิณ   

25400051100191 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   



25521031102972 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์   

25410201100378 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยันเรศวร   

25400191101118 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา   

25510271104337 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัพะเยา   

25501041109618 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

25450681100692 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรงัสิต   

25481481106792 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา   

25491491107312 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช   

25491721109635 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์   

25541741101195 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   

25551501102832 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร   

25521641103306 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   

25481701106706 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์   

25481441102444 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่   

25521541102956 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์   

25450231101772 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์   

25490091108069 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   

25490101103537 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25490101106351 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25470111102142 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช   

25510041104106 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

25481911106316 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

25450241100726 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25501651106332 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการวเิคราะห์และการประเมินสมยัใหม่     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ   

25520571105085 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ     มหาวิทยาลยัเกริก   

25521751104243 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

25460011101284 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   

25490531105965 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยพายัพ   



25541761103436 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

25551731102725 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   

25571671100998 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

25491071107304 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุล   

25320021100312 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

25501621101399 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

25481931101908 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

25520131104265 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25511761106008 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจดัการธรุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์   

25491411102519 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

25491371101593 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัฟาฏอนี   

25500211107412 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25501521106361 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม   

25551691101999 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี   

25510101105183 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

25480741100883 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ   

25410511100305 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25491771101485 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

25370541100157 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ   

25580131100166 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ     มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25350511100128 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

25520131104243 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   

25480101103784 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25490051108651 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510121104803 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25490051108649 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

25320071100396 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25510111109357 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   



25480011108576 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

25440021100686 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25370041100073 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25510121104825 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25510071105371 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบรหิาร     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

25480211106925 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

25520561106502 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

25450021101892 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

25500121104442 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25440031100057 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25400051100279 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25510561107704 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย   

25540681100354 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลยัรังสิต   

25540121102139 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

25450092201611 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ และ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25450092201611 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ และ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

25500061102544 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ (คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ) มหาวิทยาลัยมหิดล   

25500061102972 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ (ศิรริาชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหดิล   

25560051102843 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25470061101538 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล   

25460061100749 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลยัมหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล   

25470061101549 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ (โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหดิล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล   

25542661103289 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช   

25500011105518 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   



25340051100025 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

25500251103546 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

25380201100151 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

25490191104202 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยบูรพา   

25530271102596 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา   

25500211107129 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

25320681100225 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยรงัสิต   

25490231105152 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

25500091108419 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

25510101104979 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25520101105072 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

25470181100182 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

25560241100122 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

25500061103411 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลีนิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล   

25472071102713 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ สถาบันสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   

25500171104559 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาแพทยศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   

25160031100012 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

25551811100891 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   

25010041100016 ; หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25561821100419 ; หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต  วิทยาลัยเชียงราย   

25570681101663 ; หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต   

25501571103159 ; หลักสูตรแพทย์แผนไทยบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา   

25511681101443 ; หลักสูตรแพทย์แผนไทยบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง   

25501711100242 ; หลักสูตรแพทย์แผนไทยบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

25460061100751 ; หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ  มหาวิทยาลัยมหิดล   

25501911104373 ; หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี   

25501661101563 ; หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   



25480241101719 ; หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง   

25480031108534 ; หลักสูตศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยขอนแก่น    


