
                                                                     ก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่งๆ ของมหาวทิยาลยับรูพา มีดงันี ้

                  3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
                  4. ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
                  5. ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110  บาท

10.  มหาวิทยาลัยบูรพา

                                         มีคณะวชิาทัง้หมด  13  คณะ คอื   คณะพยาบาลศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์   
                  คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะศลิปกรรมศาสตร์   คณะศกึษาศาสตร์   คณะสาธารณสขุศาสตร์   บณัฑิตวทิยาลยั   วทิยาลยับริหารรัฐกิจ    
                  วทิยาลยัการพาณิชยนาว ี  วทิยาพาณิชยศาสตร์  และสถาบนัสมทบ  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ และศนูย์ฝึกพาณิชยนาว ี กรมเจ้าทา่ 

                  1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท
                  2. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

มบ. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

ทางการบริหารการพยาบาล

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลชมุชน

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการบริหารการพยาบาล

9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

ทางการบริหารการพยาบาล

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์

มบ. 2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

11 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลครอบครัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลครอบครัว

12 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้สงูอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลผู้สงูอายุ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

มบ. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร

ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารโรงแรม

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด 

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร 

ทางการบริหารงานบคุคล

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจพาณิชยนาวี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจพาณิชยนาวี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

มบ. 4 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์           

ทางบริหารรัฐกิจ  ทางการบริหารทัว่ไป

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์กายภาพ   ทางภมิูศาสตร์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา ทางจิตวิทยา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แผนที่และเทคโนโลยีภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางแผนที่และเทคโนโลยีภมิูศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางจิตรกรรม

18 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางนิเทศศิลป์   ทางศิลปประยกุต์

19 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางภาพพิมพ์

20 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต เซรามิกส์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางเซรามิกส์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

มบ. 5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปะ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเกาหลี

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญ่ีปุ่ น

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย
27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางการพฒันาชมุชน

ทางพฒันาสงัคม

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

มบ. 6 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ-การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี   ทางบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ-การบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ-การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด 

ทางบริหารธุรกิจ-การตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา  

ทางศาสนาและปรัชญา

33 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

34 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

35 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหาร    

ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

36 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

37 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

38 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

39 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางนโยบายสาธารณะ

มบ. 7 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
40 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร  ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางบริหารรัฐกิจ  ทางการบริหารทัว่ไป

41 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

42 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  ทาง

บรรณารักษศาสตร์

43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

มบ. 8 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสาตร์

ทางการเกษตร   ทางการประมง

ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์-เทคโนโลยีอญัมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางวสัดศุาสตร์     

ทางวสัดศุาสตร์-เทคโนโลยีอญัมณี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจลุชีววิทยา   ทางชีววิทยา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา     ทางชีวเคมี
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล  

ทางเทคโนโลยีทางทะเล

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอญัมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเทคโนโลยีอญัมณี

มบ. 9 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์เคร่ืองมือวดั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางฟิสิกส์     ทางฟิสิกส์เคร่ืองมือวดั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร     ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อญัมณีและเคร่ืองประดบั สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางอญัมณีและเคร่ืองประดบั

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางวาริชศาสตร์  ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางพลศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

มบ. 10 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  

ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

24 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แผนที่ภาพถ่ายและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางแผนที่ภาพถ่ายและเทคโนโลยี

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางภมิูศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี    ทางเคมีอตุสาหกรรม

27 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสาตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์

มบ. 11 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางวาริชศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี    ทางเคมีศกึษา

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางชีววิทยาศกึษา

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์    ทางฟิสิกส์ศกึษา

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางชีววิทยา   ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มบ. 12 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ -

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

38 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

40 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม    ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

41 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มบ. 13 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางการบริหารงานวิศวกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปประยกุต์   ทางนิเทศศิลป์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางภาพพิมพ์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางจิตรกรรม

4 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต เซรามิกส์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางเซรามิกส์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มบ. 14 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต เซรามิกส์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางเซรามิกส์

6 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางการดนตรี   ทางดริุยางคศิลป์  

ทางดริุยางคศาสตร์

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์  

ทางการดนตรี   ทางดริุยางคศิลป์  

ทางดริุยางคศาสตร์

8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบเคร่ืองประดบั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์   

ทางศิลปกรรม   ทางการออกแบบเคร่ืองประดบั

ทางการออกแบบ

9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์  

ทางดนตรี  ทางดริุยางคศิลป์  

ทางดริุยางคศาสตร์

มบ. 15 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางฟิสิกส์   ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์   

ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

3 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางชีววิทยา    ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

4 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา

5 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษาปฐมวยั
6 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางโสตทศันศกึษา   

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

7 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มบ. 16 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเคมี

9 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางชีววิทยา

10 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ดริุยางคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางดนตรี    ทางดริุยางคศิลป์

ทางดริุยางคศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ดริุยางคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  ทางการดนตรี 

ทางดริุยางคศิลป์  ทางดริุยางคศกึษา

12 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

13 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

14 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

15 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางบรรณารักษศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

มบ. 17 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ธุรกิจศกึษา(การตลาด) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางธุรกิจศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

17 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเคมี   ทางวิทยาศาสตร์-เคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

18 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางฟิสิกส์

19 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์-เกษตร

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

20 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

21 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสงัคมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

22 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

23 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ธุรกิจศกึษา(บญัชี) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางธุรกิจศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

24 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางพลศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

มบ. 18 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางศิลปศกึษา   ทางศิลปกรรม

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

26 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

27 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางพลศกึษา

28 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางโสตทศันศกึษา

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

29 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

30 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย-

และการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางพลศกึษา   

ทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย-

และการกีฬา

31 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการสอน

มบ. 19 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางพลศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

33 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

34 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษานอกระบบ

35 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

36 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางชีววิทยา 

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

37 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

38 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยาการแนะแนว

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

39 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

มบ. 20 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
40 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางโสตทศันศกึษา

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

41 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางหลกัสตูรและการสอน

42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการวดัทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีการวดัทางการศกึษา

43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวิจยัทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีวิจยัทางการศกึษา

44 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา

45 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย-

และการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์  

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา   ทางพลศกึษา 
ทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา

46 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการบริหารการศกึษา

47 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย-

และการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา   ทางพลศกึษา
ทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา

มบ. 21 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  

ทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสขุศกึษา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  

ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษาและพฤติกรรมสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสขุศกึษา   

ทางสขุศกึษาและพฤติกรรมสขุภาพ

เดิมช่ือสาขาวิชาสขุศกึษา

7 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มบ. 22 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการจดัการ-

และการประเมินโครงการ

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจดัการ  

ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางภมิูศาสตร์กายภาพ  

ทางเทคโนโลยีภมิูศาสตร์

1 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางบริหารรัฐกิจ  

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจพาณิชยนาวี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจพาณิชยนาวี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการเดินเรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางวิทยาการเดินเรือ

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการขนสง่และโลจิสติกส์ ทางการจดัการการขนสง่และโลจิสติกส์

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี

มบ. 23 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การบญัชีบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี    ทางการบญัชีบริหาร

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส าหรับผู้บริหาร

5 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการเดินเรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางวิทยาการเดินเรือ

เดิมหลกัสตูร 4 ปี ตอ่มาปรับเป็น

หลกัสตูร 5 ปี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี   กรมเจ้าท่า    (สถาบันสมทบ)

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   ชลบุรี    (สถาบันสมทบ)

มบ. 24 


