รายชื่อหลักสูตร สาขาและสถาบันที่เปิดสอนในประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ

สาขา

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพันธุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธรณีวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการธนาคารและการเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติคณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประกันภัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประถมศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาศิลปศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาดนตรีศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาสเปน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษารัสเซีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปการละคร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารสนเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการกระจายเสียง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวาทวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเกษตร

สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเกษตร

สาขาวิชาเคมีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเกษตร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเกษตร

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเกษตร

สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเกษตร

สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวนศาสตร์

สาขาวิชาวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวนศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวนศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสัตววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาพันธุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาชีวเคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสถิติ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาคลินิก)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการการผลิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะเกษตร

สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะเกษตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

สาขาอาชีวอนามัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

สาขาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประมง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาฟิสิกส์
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสถิติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาชีวเคมี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสารสนเทศสถิติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีธรณี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสาขาและเทคโนโลยีการผลิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาสเปน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการโรงแรมและอีเว้นท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาดุริยางคศิลป์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการคลัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา กิจการระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา ธุรกิจระดับโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การตลาดระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการประมง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขารังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขากิจกรรมบำบัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

แผนวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

แผนบริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยาและสัตววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธรณีวิทยาและอัญมณีวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

สาขาวิชากีฏวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

สาขาโรคพืช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

สาขาพืชไร่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

สาขาพืชสวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

สาขาปฐพีศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

สาขาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย(หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาธุรกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาบ้านและชุมชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาปรัชญา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาเยอรมัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาการหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาสื่อสารการแสดง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาสื่อใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผนการเงินและการธนาคาร แผนการจัดการ แผนการตลาด)
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรหลักปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาไทยศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาประติมากรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาแอนนิเมชัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – เคมี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ –ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา
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มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษามลายู

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การประกอบการและการจัดการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการการค้าปลีก

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

14

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์–มัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชามีเดียอาตส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology (หลักสูตรภาษาไทย)

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษสองภาษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและควบคุมอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (โครงการสมทบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ (โครงการพิเศษนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษสองภาษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม(หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (โครงการปกติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (โครงการสมทบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (โครงการสมทบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตศาลายา

วิทยาลัย ช่างทองหลวง หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขางานช่างทองหลวง

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมการผลิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเซรามิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมยานยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมโลหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีธรณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมอากาศยาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมธรณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ

สาขาการจัดการการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ

สาขาการจัดการผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)

สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต และ บัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต และ บัญชีมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษารัสเซีย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาโฆษณา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต(พทป.บ.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการละคอน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากรรมเคมี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

10 มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาการจัดการกีฬา

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเครื่องจักรกลเกษตร

มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการโรงแรม

มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยธาตุพนม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการบริหารการบิน

11 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากฎหมายอิสลาม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอิสลามศึกษา

12 มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
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มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (ตรีควบโท)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (ตรีควบโท)

สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ควบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาชีวเคมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพม่าศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์
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มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาชาวิชาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

13 มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการจัดการทรัพยากร-วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการจัดการบริการสังคม

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เอกการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เอกวารสารศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เอกภาพยนตร์และโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด
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มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาชีวเคมี

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวาริชศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสถิติ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาจิตรกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขากราฟิกอารต์และกราฟิกมีเดีย

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขานิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาเซรามิกส์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาดนตรีและการแสดง
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มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรโครงการครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา)

สาขาวิชากรสอนคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรโครงการครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา)

สาขาวิชาการสอนเคมี

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรโครงการครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา)

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรโครงการครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา)

สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เน้นด้านพืช)

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะอัญมณี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะอัญมณี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะอัญมณี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
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มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

14 มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประมง

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อานามัยชุมชน)

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อานามัยสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาสื่อใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
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มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเคมี

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานฤมิตศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการเงิน
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(ลาว)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (พม่า)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพืออการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

16 มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขารังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยชุมชน

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

32

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเวชระเบียน

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยศาสนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธรณีศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

17 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิทยาการสมุนไพร- สหวิทยาการ)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาลัยพลังงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประมง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จังหวัดชุมพร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จังหวัดชุมพร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประมง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จังหวัดชุมพร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จังหวัดชุมพร

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

34

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จังหวัดชุมพร

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
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คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพลศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาสุขศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาตะวันออก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชานาฏศิลป์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงิน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

21 มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการละคร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี
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มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาขาเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการลูกค้าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพยนตร์

40

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์

22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะแพทยศาสตร์

สาขาแพทยศาสตร์ (6 ปี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะแพทยศาสตร์

สาขากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะการแพทย์แผนไทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาการเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นักศึกษาพิเศษ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาชุมชนศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

41

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง(อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกเคมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกชีววิทยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกสุขศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกพลศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกภาษาไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปกติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอาหรับ - ภาษาอาหรับธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชามลายูศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

สาขาวิชาอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

สาขาวิชากฎหมายอิสลาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาการสื่อสาร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาการสื่อสาร

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะประยุกต์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาการปกครอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา

สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ :จีน (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา

สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา

สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา

สาขาวิชาวิเทศศึกษา วิชาเอกวิเทศธุรกิจเกาหลี (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา

สาขาวิชาวิเทศศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

23 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

44

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครอง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารองค์การ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

24 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จังหวัดชุมพร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จังหวัดชุมพร

สาขาวิชาพืชสวน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จังหวัดชุมพร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จังหวัดชุมพร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จังหวัดชุมพร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จังหวัดชุมพร

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จังหวัดชุมพร

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จังหวัดชุมพร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จังหวัดชุมพร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

25 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ!งแวดล้อม

26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโรงแรม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาณี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

สถาบันเทคโนโลยีการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการบิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
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คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมกระบวนการผลิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-การผลิตเส้นใยสังเคราะห์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมดินและน้ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์–เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์–เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Administration)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการผลิตพืช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตรการเเพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

สาขาวิชาการเเพทย์เเผนไทยประยุกต์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา

29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น และสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า–ไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า–อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า–คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (5 ปี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง (5 ปี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

53

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์

31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
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สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คณะเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คณะศิลปศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คณะสูตรคหกรรมศาสตร หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คณะศิลป หลักสูตรศิลปบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
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คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง
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คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
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คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
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คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะแพทย์แผนไทย หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
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คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการสำนักงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด - การบริหารการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด - การจัดการธุรกิจการค้าปลีก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโรงแรม

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟแวร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวนประดับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัญฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะเกษตรและชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะเกษตรและชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (พจ.บ.)

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิชาเอกธุรกิจโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

60

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต

แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต

แขนงออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต

แขนงออกแบบบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานาฏศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานาฏยศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา แอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาญี่ปุ่น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาสหวิทยาการอิสลาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสาธารณสุขชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

42 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาดนตรีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาฟิสิกส์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสถิติประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเซรามิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาจีน (วิชาโทภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ(รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา คือ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

43 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาดนตรีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาพลศึกษาและการจัดการกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสาธารณสุขชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสถิติศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

การจัดการงานช่างและผังเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ(Joint Degree Program)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาศาสนาและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาบริหารการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาการพยาบาลสัตว์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาการจัดการเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

44 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

68

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

46 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริการลูกค้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา Hospitality Management (International Program)

47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการประกอบธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Program)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management Program)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant Business)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าปลีก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

72

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรควบ 2 ปริญญา

สาขาวิชา ค.บ.คณิตศาสตร์+วท.บ.สถิติประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปกรรม(ทัศนศิลป์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

49 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

50 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

51 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี

52 สถาบันการพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสุขศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ

สถาบันการพลศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย วิชาเอกการฝึกสอนกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

สถาบันการพลศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา วิชาเอกการฝึกสอนกีฬากอล์ฟ

สถาบันการพลศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

สถาบันการพลศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว

สถาบันการพลศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการกีฬาและนันทนาการชุมชน

53 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารตรา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น และสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาการตลาด

74

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย

54 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโรงแรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

55 มหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

75

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

56 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบภายใน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

57 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ Bachelor of Nursing Science Program (International Program)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย Bachelor of Arts Program in Tourism Industry (International Program)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย Bachelor of Arts Program in English for Communication (International Program)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์

58 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

59 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
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มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กลุ่มวิชาเอกการจัดการ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กลุ่มวิชาเอกการตลาด

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

60 มหาวิทยาลัยตาปี

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยตาปี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยตาปี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยตาปี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยตาปี

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยตาปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยตาปี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว

61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

62 มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครืjองกล

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

63 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารสำนักงาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทีjยว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการอออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสาร กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสาร กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสาร กลุ่มวิชาการโฆษณา (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสาร กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสาร กลุ่มวิชาการโฆษณา (หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์(หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรสองภาษา)
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มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น(หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาการบริหารจัดการระบบข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย)

65 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์การศึกษาเนชั่นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์การศึกษาเนชั่นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (6 ปี)

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยาลัยดุริยศิลป์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

66 มหาวิทยาลัยพายัพ
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มหาวิทยาลัยพายัพ
67 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการประกอบการ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะบริหารรัฐกิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

68 มหาวิทยาลัยภาคกลาง

69 มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน

มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันการบิน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชานักบินพาณิชย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะดิจิทัลอาร์ต หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะดิจิทัลอาร์ต หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
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มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณา

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการประพันธ์เพลง

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการแสดงดนตรี

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการแสดงดนตรีและการสอน

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการผลิตดนตรี

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

International College Bachelor of Business Administration

International Business

มหาวิทยาลัยรังสิต

International College Bachelor of Business Administration

International Hospitality and Tourism

มหาวิทยาลัยรังสิต

International College Bachelor of Business Administration

Asian Business Management

มหาวิทยาลัยรังสิต

International College Bachelor of Business Administration

International Marketing and Online Business

มหาวิทยาลัยรังสิต

International College Bachelor of Arts

International Relations and Development

มหาวิทยาลัยรังสิต

International College Bachelor of Arts

Philosophy
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มหาวิทยาลัยรังสิต

International College Bachelor of Arts

Politics and Economics

มหาวิทยาลัยรังสิต

International College Bachelor of Science

Information and Communication Technology

มหาวิทยาลัยรังสิต

International College Bachelor of Communication Arts

มหาวิทยาลัยรังสิต

International College Bachelor of Accountacy

มหาวิทยาลัยรังสิต

International Chinese College Bachelor of Business Administration

70 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณา

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

71 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
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มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

72 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรวิชาการบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์- การปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขานิติศาสตร์

73 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว้นท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาล

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

74 มหาวิทยาลัยสยาม
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มหาวิทยาลัยสยาม

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณา

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

75 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาดการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติสก์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาใบที่สอง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาใบที่สอง)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ปริญญาใบที่สอง)
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เรียนระบบ Online)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรมการผลิต (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เรียน
ระบบ Online)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กลุ่มวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

76 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ–ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติ (B.B.A.)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะการแพทย์แผนจีน หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

77 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด
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คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจีนศึกษา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

78 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีสมัย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
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มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)

79 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารองค์กร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุข

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต

สาขาการแสดง

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต

สาขานาฏศิลป์

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบัญชี

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการตลาด

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาการปกครองท้องถิ่น

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยื

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

80 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาอิสลามศึกษา

81 วิทยาลัยเชียงราย

คณะบริหารธุรกิจ สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

วิทยาลัยเชียงราย

คณะบริหารธุรกิจ สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

วิทยาลัยเชียงราย

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยเชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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วิทยาลัยเชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาลัยเชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเชียงราย

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยเชียงราย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยเชียงราย

คณะแพทย์ตะวันออก หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

82 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยาการประกอบธุรกิจนานาชาติ

83 วิทยาลัยดุสิตธานี

คณะอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

วิทยาลัยดุสิตธานี

คณะอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการท่องเที่ยว

วิทยาลัยดุสิตธานี

คณะอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการสปา

วิทยาลัยดุสิตธานี

คณะอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการไมซ์และอิเว็นตส์

วิทยาลัยดุสิตธานี

คณะอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

วิทยาลัยดุสิตธานี

คณะอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ

การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

วิทยาลัยดุสิตธานี

คณะอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ

การจัดการภัตตาคารและศิลปะการประกอบอาหาร (Joint Program between Le Cordon Bleu and Dusit
Thani College)

84 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการสถานพยาบาล

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโรงแรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

85 วิทยาลัยนครราชสีมา
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วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเทคนิคการแพทย์

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะการแพทย์แผนจีน หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

86 วิทยาลัยสันตพล

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาการบัญชี

วิทยาลัยสันตพล

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

วิทยาลัยสันตพล

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยสันตพล

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยสันตพล

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยสันตพล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

วิทยาลัยสันตพล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาลัยสันตพล

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาธุรกิจศึกษา
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