
29. กระทรวงศึกษาธิการ
                       ประกอบด้วยหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ  ดงันี ้

                       1. กระทรวงศกึษาธิการ
                       2. กรมการศกึษานอกโรงเรียน
                       3. กรมพลศกึษา
                       4. กรมสามญัศกึษา            

                       5. วทิยาลยัชมุชน            
                       6. กรมอาชีวศกึษา  / ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

                       7. วทิยาลยัช่างกลปทมุวนั / สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั

                       8. สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  มีหลกัสตูรกลางทีไ่ม่ระบคุณะและทีร่ะบคุณะวชิาทัง้หมด14  คณะ คอื คณะเกษตรศาสตร์  คณะคหกรรมศาสตร์  

                           คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  คณะนาฏศลิป์และดริุยางค์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวทิยาศาสตร์ 

                           คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  คณะวศิวกรรมเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศลิปกรรม  คณะศลิปศาสตร์  

                           คณะศกึษาศาสตร์  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     

                       9. ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั  มีหลกัสตูรกลางทีไ่ม่ระบคุณะ และทีร่ะบคุณะวชิาอีก 2 คณะ คอืคณะวทิยาการจดัการ  และบณัฑิตวทิยาลยั

ศธ.  1



                       การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของกระทรวงศกึษาธิการ  มีดงันี ้
                       1. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้นหรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760 บาท
                       2. ประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาชัน้สงู  หรืออนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่  
                           ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  6,470  บาท
                       3. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หรือประกาศนียบตัรศลิปศกึษาชัน้สงู  หรือประกาศนียบตัรอยา่งอ่ืน  ทีมี่หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี
                           ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่  หรือไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จาก
                           มธัยมศกึษาปีที ่4 (สายวทิย์-คณิต)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,100  บาท
                       4. ปริญญาตรี  หรือหลกัสตูรประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู  หรือหลกัสตูรประกาศนียบตัรวศิกรรมศาสตร์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี 
                           ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จาก ปวส. ปวท. อนปุริญญา หรือเทียบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940 บาท
                       5. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จาก ปวส. หรืออนปุริญญาทีมี่หลกัสตูร
                            ไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
                       6. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หรือประกาศนียบตัรชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  หรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืน
                            ไม่สงูกวา่ 8,700  บาท
                       7. ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  หรือเทียบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700 บาท
                       8. ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโทหรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110  บาท
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนต้น ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก มธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก มธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย

(วิชาอาชีพ 1)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก มธัยมศกึษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ1)

4 ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย

(วิชาอาชีพ 2)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก มธัยมศกึษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ2)

5 ประกาศนียบตัรนาฏศิลป์ชัน้ต้น ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชา -

ทางนาฏศิลป์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ทางช่างไฟฟ้า    ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

เดิมช่ือสาขาวิชาช่างอิเล็กโทรนิคส์

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรทัว่ไป   ทางเกษตรกรรม
8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ครุภณัฑ์ สาขาวิชาก่อสร้าง

ทางครุภณัฑ์
9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 

ทางเคมีสิ่งทอ
11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างกลการเกษตร สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลการเกษตร   ช่างเคร่ืองกลเกษตร

12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโรงงาน   ทางช่างกล
13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างกลโลหะ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโลหะ   ทางช่างโลหะ
14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างก่อสร้าง   ทางช่างโยธา
15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเขียนแบบเคร่ืองมือกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 

ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองมือกล  

ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเคร่ืองกลงานไม้ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างเคร่ืองกลงานไม้

17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเคร่ืองยนต์และดีเซล สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างยนต์   ทางยานยนต์

ทางช่างเคร่ืองยนต์และดีเซล   ช่างยานยนต์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างเคลือบดินเผา   ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา
19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างจ๊ิกและการท าเคร่ืองมือ สาขาวิชาเคร่ืองกล

ทางช่างจ๊ิกและการท าเคร่ืองมือ 

ทางช่างกลโรงงาน  ทางช่างกลโลหะ

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น สาขาวิชาโลหะการ

ทางช่างโลหะ   ทางเช่ือมโลหะ

ทางช่างโลหะการเช่ือมและโลหะแผ่น 

ทางช่างเช่ือม   ทางเช่ือมประสาน

21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างตอ่เรือ สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างตอ่เรือ

22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างตดัเสือ้ สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางช่างตดัเสือ้   ทางตดัเย็บเสือ้ผ้า

23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างทอผ้า สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางช่างทอผ้า

24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างทอ่และประสาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างทอ่และประสาน   ทางช่างเช่ือม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างพิมพ์

26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้าก าลงั   ทางช่างไฟฟ้า

27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างภาพ

28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างไม้อตุสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง

ทางช่างไม้  ทางช่างไม้อตุสาหกรรม
29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างยนต์   ทางยานยนต์  ทางช่างยานยนต์

30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเย็บหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม

ทางช่างเย็บหนงั
31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างโลหะรูปพรรณ    ทางหตัถกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างวิทยแุละโทรคมนาคม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างวิทยแุละโทรคมนาคม   ทางช่างวิทยุ

ทางโทรคมนาคม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างส ารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างส ารวจ   ทางช่างโยธา

34 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างอิเล็กโทรนิคส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์   ทางช่างไฟฟ้า

35 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

เทคนิคเคมี สาขาวิชา -

ทางเทคนิคเคมี
36 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

โทรคมนาคม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางโทรคมนาคม    ทางช่างโทรคมนาคม
37 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

พณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ

38 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางภาษาตา่งประเทศ

39 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

เลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางเลขานกุาร   ทางการเลขานกุาร

40 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางวิจิตรศิลป์    ทางศิลปกรรม 

ทางวิจิตรศิลปกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

41 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางวิศวกรรมสิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ศิลปประยกุต์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปประยกุต์

43 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

44 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ออกแบบอตุสาหกรรม(สาขาสิ่งทอ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางออกแบบอตุสาหกรรม(สิ่งทอ)

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม

การดแูลเด็กและผู้สงูอายุ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางการดแูลเด็กและผู้สงูอายุ

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม

ธุรกิจอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ทางธุรกิจอาหาร

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเช่ือมอตุสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   

ทางช่างเช่ือมอตุสาหกรรม

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์

ทางยานยนต์   ทางช่างยานยนต์

กรมการศึกษานอกโรงเรียน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า

ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างอตุสาหกรรมเซรามิก สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม  

ทางช่างอตุสาหกรรมเซรามิก

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การจดัการ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการจดัการ

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ธุรกิจและบริการอตุสาหกรรม สาขาวิชาพณิชยการ  

ทางธุรกิจและบริการอตุสาหกรรม

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางภาษาองักฤษธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรเปรียญธรรมประโยค 6 ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการศาสนา

สอบเทยีบความรู้

2 ประกาศนียบตัรเปรียญธรรมประโยค 7 ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการศาสนา

สอบเทยีบความรู้

3 ประกาศนียบตัรเปรียญธรรมประโยค 8 ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการศาสนา

สอบเทยีบความรู้

4 ประกาศนียบตัรเปรียญธรรมประโยค 9 ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการศาสนา

เทยีบเทา่ปริญญาตรี

5 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ครุศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการศาสนา ทางการศกึษา

มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยัฯ

6 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต มานษุยสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการศาสนา  ทางมานษุยสงเคราะห์ศาสตร์

มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยัฯ

7 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการศาสนา ทางศาสนาและปรัชญา

มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยัฯ

8 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางจิตวิทยา

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

กรมการศาสนา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต บาลีและสนัสกฤต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางบาลีและสนัสกฤต 

ทางภาษาโบราณ

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

10 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต โบราณคดี สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางโบราณคดี

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

11 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางประวตัิศาสตร์

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

12 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางปรัชญา

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

13 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต พทุธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางพทุธศาสตร์

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

14 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางภาษาไทย

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

15 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางภาษาฝร่ังเศส

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

16 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางภาษาศาสตร์

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางภาษาองักฤษ

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

18 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ศาสนาเปรียบเทยีบ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางศาสนาเปรียบเทยีบ

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

19 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางสงัคมวิทยา

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

1 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู นนัทนาการ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางนนัทนาการ  ทางสนัทนาการ

2 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา

3 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู รักษาความปลอดภยัและพลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา

ทางรักษาความปลอดภยัและพลศกึษา

4 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางสขุศกึษา

กรมพลศึกษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างก่อสร้าง  ทางการก่อสร้าง ทางช่างโยธา

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การดนตรี สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางการดนตรี

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การถ่ายภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางการถ่ายภาพ   ทางศิลปประยกุต์

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการประชาสมัพนัธ์

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ คหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลโลหะ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโลหะ   ทางช่างโลหะ 

ทางช่างกลโรงงาน

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างตอ่เรือไม้-เหล็ก สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างตอ่เรือไม้-เหล็ก   ทางช่างตอ่เรือ

กรมสามัญศึกษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

ทางช่างเทคนิคการผลิต

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างพิมพ์

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   ทางช่างไฟฟ้า

ทางอิเล็กทรอนิกส์

12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างยนต์   ทางยานยนต์

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคนิคแวน่ตาและเลนซ์ สาขาวิชาแวน่ตาและเลนส์ 

ทางเทคนิคแวน่ตาและเลนส์

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ
16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว   ทางการทอ่งเที่ยว

ศธ.  14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การกีฬาและสขุภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางการกีฬาและสขุภาพ

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ขบัร้องสากล สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางขบัร้องสากล    ทางคีตศิลป์สากล

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ แจสดานซ์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางแจสดานซ์    ทางนาฏศิลป์สากล

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโรงงาน

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างก่อสร้างทัว่ไป สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางช่างก่อสร้าง   ทางช่างโยธา 

ทางช่างก่อสร้างทัว่ไป

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้า
7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างยนต์

วิทยาลัยชุมชน

ศธ.  15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดนตรีสากล สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางดนตรีสากล    ทางดริุยางค์สากล

9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคนิคการพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางเทคนิคการพิมพ์

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการธุรกิจเทนนิส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจเทนนิส

12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการธุรกิจรักษาความปลอดภยั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจรักษาความปลอดภยั

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการธุรกิจวา่ยน า้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจวา่ยน า้

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการอตุสาหกรรม

15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การตลาด สาขาวิชาการตลาด

16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบริหารงานนนัทนาการ-

ในสถานประกอบการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารงานนนัทนาการ-

ในสถานประกอบการ

ศธ.  16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์

ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบริหารศนูย์สขุภาพ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

ทางการบริหารศนูย์สขุภาพ

19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ขบัร้องสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางขบัร้องสากล

21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์

22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีปฏบิตัิการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีปฏบิตัิการ

24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู แจสดานซ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

สาขาวิชาแจสดานซ์

25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างก่อสร้างเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน สาขาวิชาการก่อสร้าง

ทางช่างโยธา   ทางช่างก่อสร้าง   

ทางช่างก่อสร้างเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน

ศธ.  17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโยธาเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน สาขาวิชาโยธา

ทางช่างโยธา

ทางช่างโยธาเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน

27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างศิลปกรรมเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ทางช่างศิลปกรรมเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน

28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างส ารวจเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน สาขาวิชาส ารวจ

ทางช่างโยธา   ทางช่างส ารวจ 

ทางช่างส ารวจเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน

29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ

ทางช่างโยธา   ทางช่างส ารวจ

30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ดนตรีสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางการดนตรี   ทางดริุยางคศิลป์

ทางดนตรีสากล

31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคภาพพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์

ทางศิลปประยกุต์   ทางศิลปหตัถกรรม

ทางเทคนิคภาพพิมพ์

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชาเกษตรอตุสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการยาง

ศธ.  18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภมิูทศัน์

34 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ทางสิ่งแวดล้อม

35 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ธุรกิจทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

ทางธุรกิจทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

36 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

37 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ

ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

38 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วารสารและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

ทางวารสารและการประชาสมัพนัธ์

39 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิทยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภยั

40 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร

41 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ศธ.  19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศกึษา

ตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ีองมือกลและซ่อมบ ารุง

ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองกล   ทางช่างเขียนแบบ

2 ประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศกึษา

ตอนปลายสายอาชีพ

ช่างอิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์   ทางช่างไฟฟ้า

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างก่อสร้าง   ทางช่างโยธา

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การจดัการธุรกิจประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรกรรม   ทางการประมง 

ทางการจดัการธุรกิจประมง

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การดนตรี สาขาวิชาศิลปกรรม  

ทางการดนตรี
6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การถ่ายภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางการถ่ายภาพ   ทางศิลปประยกุต์

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการประชาสมัพนัธ์

กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา / ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศธ.  20



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การแปรรูปสตัว์น า้ สาขาวิชาแปรรูปสตัว์น า้

ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม  

ทางการประมง   ทางการแปรรูปสตัว์น า้

9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างพิมพ์

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางการโรงแรม

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางการออกแบบ   ทางศิลปประยกุต์ 

ทางศิลปหตัถกรรม

12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรและเทคโนโลยี

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร

15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ คหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรม

ศธ.  21



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 

ทางเคมีสิ่งทอ

17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา   ทางหตัถกรรม  

ทางศิลปหตัถกรรม

18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เคร่ืองประดบัอญัมณี สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางเคร่ืองประดบัอญัมณี ทางหตัถกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโรงงาน

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลโลหะ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโลหะ   ทางช่างโลหะ

21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเคร่ืองจกัรกลงานไม้ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างเคร่ืองจกัรกลงานไม้

22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ-

ตกแตง่ภายใน 

ทางช่างเคหภณัฑ์

ศธ.  22



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเช่ือมโลหะ สาขาวิชาโลหะการ 

ทางช่างเช่ือมโลหะ  ทางช่างเช่ือม ทางช่างโลหะ

24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

ทางช่างซ่อมบ ารุง

25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างตอ่เรือ สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างตอ่เรือ

26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างตอ่เรือไม้-เหล็ก สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างตอ่เรือไม้-เหล็ก   ทางช่างตอ่เรือ
27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างทองหลวง   ทางหตัถกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเคร่ืองกลและซ่อมบ ารุง

ทางช่างเทคนิคการผลิต

29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางสถาปัตยกรรม   

ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

ศธ.  23



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร    ทางเกษตรกรรม 

ทางการประมง   ทางช่างประมง

31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างพิมพ์

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้าก าลงั   ทางช่างไฟฟ้า

33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้า   ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

34 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างยนต์

35 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างส ารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างส ารวจ    ทางช่างโยธา

36 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคนิคแวน่ตาและเลนส์ สาขาวิชาแวน่ตาและเลนส์

ทางเทคนิคแวน่ตาและเลนส์

ศธ.  24



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศัน์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางการถ่ายภาพ

ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศัน์

38 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอสิกส์ 

ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม    ทางช่างไฟฟ้า

ทางช่างโทรคมนาคม

39 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ

40 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

41 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประมงทะเล สาขาวิชาประมงทะเล

ทางเกษตรกรรม   ทางการประมง

42 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ

43 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

ทางการเกษตร  ทางเกษตรกรรม 

ทางการประมง   ทางเพาะเลีย้งสตัว์น า้

ศธ.  25



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางวิจิตรศิลป   ทางศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

45 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาการการเจียระไนอญัมณี สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางวิทยาการการเจียระไนอญัมณี

ทางเคร่ืองประดบัอญัมณี

ทางหตัถกรรม ทางศิลปหตัถกรรม

46 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

47 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม   ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั

ทางหตัถกรรม
48 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

49 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ

ศธ.  26



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
50 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สาขาวิชาอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 

ทางช่างตดัเสือ้

ทางช่างตดัเย็บเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

51 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

52 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ช่างเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางช่างเกษตร   ทางการเกษตร 

ทางเกษตรกรรม

53 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางธุรกิจเกษตร   ทางการเกษตร 

ทางเกษตรกรรม

54 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชกรรม   ทางการเกษตร    ทางเกษตรกรรม

55 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม

56 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สตัวบาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวบาล    ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม

ศธ.  27



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
57 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

อตุสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางการเกษตร   ทางอตุสาหกรรมการเกษตร 

ทางเกษตรกรรม

58 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

59 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป

60 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม

ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

61 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

62 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างกลเรือ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างกลเรือ

63 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโรงงาน 

ทางช่างกลโลหะ   ทางช่างโลหะ

ศธ.  28



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
64 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา 

ทางช่างก่อสร้าง

65 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างเขียนแบบ

ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

66 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างครุภณัฑ์ สาขาวิชาก่อสร้าง

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างครุภณัฑ์ 

ทางช่างไม้

67 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาก่อสร้าง

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างเคหภณัฑ์

68 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างจ๊ิกและการท าเคร่ืองมือ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโลหะ 

ทางช่างกลโรงงาน   

ทางช่างจ๊ิกและการท าเคร่ืองมือ

69 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น สาขาวิชาโลหะการ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเช่ือม 

ทางช่างโลหะ   ทางช่างเช่ือมและโลหะแผ่น

ศธ.  29



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
70 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างตอ่เรือ สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างตอ่เรือ

71 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างตอ่เรือ สาขาช่างตอ่เรือไม้ สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างอตุสาหกรรม  ทางช่างตอ่เรือ

72 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างตอ่เรือ สาขาช่างตอ่เรือเหล็ก สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างตอ่เรือ

73 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างตดัเสือ้ สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

ทางช่างตดัเสือ้   ทางช่างอตุสาหกรรม

74 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างทอผ้า สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

ทางช่างทอผ้า   ทางช่างอตุสาหกรรม

75 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางสถาปัตยกรรม 

ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

76 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างพิมพ์

77 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า

ศธ.  30



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
78 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า 

ทางช่างไฟฟ้าก าลงั

79 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างภาพ

80 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์

81 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเย็บหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม

ทางช่างเย็บหนงั   ทางหตัถกรรม  

ทางศิลปหตัถกรรม

82 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างวิทยแุละโทรคมนาคม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างวิทยแุละโทรคมนาคม   ทางช่างวิทยุ

ทางช่างโทรคมนาคม   ทางช่างอตุสาหกรรม

83 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างส ารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา 

ทางช่างส ารวจ

ศธ.  31



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
84 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างอิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า 

ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

85 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคการเคมี สาขาวิชา -

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเทคนิคการเคมี   

ทางเคมี

86 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

87 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาประมง

แปรรูปสตัว์น า้ สาขาวิชาแปรรูปสตัว์น า้ 

ทางการเกษตร   ทางการประมง   

ทางแปรรูปสตัว์น า้

88 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาประมง

เพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

ทางการเกษตร   ทางการประมง

ทางเพาะเลีย้งสตัว์น า้

89 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพาณิชยการ

90 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การขาย สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการขาย

ศธ.  32



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
91 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การบญัชี สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการบญัชี

92 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การเลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการเลขานกุาร

93 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

บญัชี สาขาวิชาพณิชยการ

ทางการบญัชี

94 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางภาษาตา่งประเทศ

95 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางเลขานกุาร

96 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

พณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ

97 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม

98 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

งานดิน สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานดิน   ทางหตัถกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม

99 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

งานทอ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานทอ   ทางหตัถกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม

ศธ.  33



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
100 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหตัถกรรม

งานทอ+ย้อม สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานทอ+ย้อม   ทางหตัถกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

101 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

งานไม้ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานไม้  ทางหตัถกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

102 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหตัถกรรม

งานไม้ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานไม้   ทางหตัถกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

103 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหตัถกรรม

งานไม้ไผ+่หวาย สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานไม้ไผ+่หวาย   ทางหตัถกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

104 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหตัถกรรม

งานรัก สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานรัก   ทางหตัถกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

105 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหตัถกรรม

งานโลหะ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานโลหะ   ทางหตัถกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

106 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

งานโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานโลหะรูปพรรณ   ทางหตัถกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

ศธ.  34



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
107 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

งานหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานหนงั   ทางหตัถกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม
108 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหตัถกรรม

งานหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานหนงั   ทางหตัถกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม

109 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหตัถกรรม

งานหลอ่ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานหลอ่   ทางหตัถกรรม ทางศิลปหตัถกรรม

110 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ช่างโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างโลหะรูปพรรณ    ทางหตัถกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

111 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั ทางหตัถกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

112 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางวิจิตรศิลป์   ทางศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

113 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปประยกุต์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปประยกุต์   ทางศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
114 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

115 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

สิ่งทอ สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางสิ่งทอ   ทางหตัถกรรม ทางศิลปหตัถกรรม

116 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางการทอ่งเที่ยว   ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

117 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางการโรงแรม   ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

118 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

119 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ภาษาตา่งประเทศธุรกิจบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

ทางภาษาตา่งประเทศธุรกิจบริการ

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

120 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่งทอ

เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 

ทางเคมี    ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ

121 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่งทอ

เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางสิ่งทอ    ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
122 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่งทอ

อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สาขาวิชาอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 

ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ

123 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

(ช่างช านาญงาน)

ช่างซ่อมบ ารุงโรงงานอตุสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 

ทางช่างซ่อมบ ารุงโรงงานอตุสาหกรรม

ทางช่างกลโลหะ

124 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

การก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างโยธา   ทางช่างอตุสาหกรรม 

ทางช่างก่อสร้าง

125 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

การตอ่เรือ สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางการตอ่เรือ

126 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางการพิมพ์

127 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

เคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเคร่ืองกล

128 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเคร่ืองกล

ทางเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

129 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
130 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

โลหะการ สาขาวิชาโลหะการ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโลหะ 

ทางช่างกลโลหะ   ทางโลหะการ

131 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

แวน่ตาและเลนส์ สาขาวิชาแวน่ตาและเลนส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม

132 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การขาย สาขาวิชาการตลาด 

ทางพณิชยการ   ทางการขาย

133 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

ทางพณิชยการ   ทางการเงินและการธนาคาร

134 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางการจดัการ

135 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การตลาด สาขาวิชาการตลาด 

ทางพณิชยการ   ทางการตลาด

136 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

ทางพณิชยการ   ทางการบญัชี

137 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรกรรม

ศธ.  38



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
138 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป

139 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

140 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จิตรกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางจิตรกรรมไทย   ทางศิลปหตัถกรรม 

ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลป์ 

ทางวิจิตรศิลปกรรม

141 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จิตรกรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางจิตรกรรมสากล    ทางศิลปหตัถกรรม  

ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลป์ 

ทางวิจิตรศิลปกรรม

142 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างกลโลหะ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโลหะ   ทางช่างโลหะ 

ทางช่างกลโรงงาน

143 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางช่างก่อสร้าง    ทางช่างโยธา

ศธ.  39



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
144 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคร่ืองกลอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   

ทางช่างเคร่ืองกลอิเล็กทรอนิกส์

145 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคร่ืองมือวดัและควบคมุใน-

อตุสาหกรรม

สาขาวิชาเคร่ืองมือวดัและควบคมุ 

ทางช่างเคร่ืองมือวดัและควบคมุใน-อตุสาหกรรม

ทางช่างไฟฟ้า   ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

146 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ-

ตกแตง่ภายใน

ทางช่างเคหภณัฑ์

147 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างซ่อมบ ารุงโรงงานอตุสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างอตุสาหกรรม   

ทางช่างซ่อมบ ารุงโรงงานอตุสาหกรรม

148 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเทคนิคการผลิต

ทางช่างเทคโนโลยีการผลิต

149 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างพิมพ์

ศธ.  40



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
150 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างไฟฟ้าก าลงั   ทางช่างไฟฟ้า
151 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์ 

ทางช่างภาพ
152 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างยนต์
153 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโยธา สาขาวิชาโยธา 

ทางช่างโยธา    ทางช่างก่อสร้าง

154 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 

ทางช่างโลหะรูปพรรณ    ทางหตัถกรรม

155 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 

ทางช่างส ารวจ    ทางช่างโยธา

156 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

ทางช่างอตุสาหกรรมเกษตร

157 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรมหนงั สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม-

เคร่ืองหนงั 

ทางช่างอตุสาหกรรมหนงั   ทางหตัถกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

ศธ.  41



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
158 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคการเคมี สาขาวิชา -

ทางเทคนิคการเคมี    ทางเคมี

159 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม

ทางเทคนิคอตุสาหกรรม

160 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีการบริการรถยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์

ทางเทคโนโลยีการบริการรถยนต์

161 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีตวัถังและสีรถยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างยนต์ 

ทางเทคโนโลยีตวัถังและสีรถยนต์

162 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีรถยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์ 

ทางเทคโนโลยีรถยนต์

163 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ

ทางธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ

164 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บญัชี สาขาวิชาการบญัชี

ทางพณิชยการ   ทางบญัชี

ศธ.  42



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
165 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประติมากรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ทางประติมากรรมไทย

166 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประติมากรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ทางประติมากรรมสากล

167 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ผลิตภณัฑ์หนงัหรือผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม

ทางหตัถกรรม   

ทางผลิตภณัฑ์หนงัหรือผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั

168 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

ทางคหกรรมศาสตร์

169 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู แพทย์แผนโบราณแบบประยกุต์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยกุต์

ทางการแพทย์แผนไทยประยกุต์

ทางแพทย์แผนโบราณแบบประยกุต์

170 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาพพิมพ์หรือศิลปภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ทางภาพพิมพ์หรือศิลปภาพพิมพ์

ทางภาพพิมพ์   ทางศิลปภาพพิมพ์

171 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร

ทางเลขานกุาร

ศธ.  43



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
172 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

ทางสถาปัตยกรรม

173 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สหกรณ์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

ทางสหกรณ์

รับรองเฉพาะผู้จบปี 2526 และ 2527

174 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู หตัถกรรม สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม

ทางหตัถกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

175 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู หตัถศิลป์ สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม

ทางหตัถศิลป์   ทางหตัถกรรม

ทางศิลปหตัถกรรม

176 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบตกแตง่ สาขาวิชาการออกแบบ

ทางออกแบบตกแตง่

177 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาการออกแบบ

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

178 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

ทางออกแบบพาณิชยศิลป์

179 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ทางคหกรรมศาสตร์

ศธ.  44



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
180 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ทางช่างไฟฟ้า   ทางอิเล็กทรอนิกส์

181 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ

182 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

การประมง สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้

ทางการประมง   ทางการเกษตร

183 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

184 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร

185 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 

ทางการเกษตร   ทางช่างเคร่ืองกล

ทางเคร่ืองกลเกษตร

186 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีการปลกูหมอ่นเลีย้งไหม สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลกูหมอ่นเลีย้งไหม

ทางการเกษตร

187 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภมิูทศัน์ 

ทางการเกษตร

ศธ.  45



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
188 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ทางการเกษตร ทางสิ่งแวดล้อม

189 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว

ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว

190 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ 

ทางธุรกิจเกษตร   ทางการเกษตร

191 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์  

ทางการเกษตร

192 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สหกรณ์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

ทางการสหกรณ์

193 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สตัวรักษ์ สาขาวิชาสตัวรักษ์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์   

ทางสตัวบาล   ทางสตัวรักษ์

194 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล   ทางสตัวศาสตร์

195 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอตุสาหกรรม

ทางการเกษตร   ทางอตุสาหกรรมเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
196 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาคหกรรม

การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ทางการโรงแรม   ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

197 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมธุรกิจ
198 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป   ทางคหกรรมศาสตร์

199 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาคหกรรม

ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

200 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางอาหารและโภชนาการ

201 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาคหกรรม

อตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางการอาหาร

ทางอตุสาหกรรมอาหาร

202 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

การทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและ-

ผ้าพืน้เมือง 

ทางการทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมือง 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
203 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางการพิมพ์

204 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เคมีปฏบิตัิการ สาขาวิชา -

ทางเคมี    ทางเคมีปฏบิตัิการ   

ทางช่างอตุสาหกรรม

205 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเคมี   ทางเคมีสิ่งทอ

206 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา   

ทางช่างก่อสร้าง

207 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเขียนแบบ

ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

208 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเคร่ืองมือวดัและควบคมุ-

ในอตุสาหกรรม

สาขาวิชาเคร่ืองมือวดัและควบคมุ 

ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า
209 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

 ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน

และตกแตง่ภายใน   

ทางช่างอตุสาหกรรม     ทางช่างเคหภณัฑ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
210 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างตอ่เรือ สาขาวิชาอตุสาหกรรมการตอ่เรือ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างตอ่เรือ

211 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน

ทางช่างเทคนิคการผลิต

212 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคการหลอ่ สาขาวิชาเทคนิคการหลอ่ 

ทางช่างโลหะ   ทางช่างอตุสาหกรรม  

ทางช่างเทคนิคการหลอ่

213 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า 

ทางช่างเทคนิคไฟฟ้าก าลงั

214 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางช่างเทคนิคโลหะ ทางช่างอตุสาหกรรม 

ทางช่างโลหะ
215 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาเคร่ืองกล

ทางเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน 

ทางชางอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์

ทางช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน

ศธ.  49



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
216 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคแวน่ตาและเลนส์ สาขาวิชาเทคนิคแวน่ตาและเลนส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม 

ทางช่างเทคนิคแวน่ตาและเลนส์

217 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางสถาปัตยกรรม

ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

218 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม 

ทางช่างเทคนิคอตุสาหกรรม

219 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า 

ทางช่างไฟฟ้าก าลงั

220 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างยนต์

221 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างโยธา สาขาวิชาโยธา 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโยธา 

ทางช่างก่อสร้าง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
222 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโยธา 

ทางช่างส ารวจ

223 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างไฟฟ้า 

ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

224 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ทางสิ่งแวดล้อม

225 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่  

ทางช่างอตุสาหกรรม  ทางช่างเหมืองแร่
226 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม

ทางช่างอตุสาหกรรม  

ทางช่างเทคนิคอตุสาหกรรม

227 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้าไหม-

และผ้าพืน้เมือง 

ทางช่างอตุสาหกรรม

เดิมช่ือสาขาการทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมือง

228 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางคอมพิวเตอร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
229 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า 

ทางช่างโทรคมนาคม

230 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีปิโตรเลียม สาขาวิชาปิโตรเคมี 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม

231 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเทคโนโลยียาง

232 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ  

ทางสิ่งทอ   ทางช่างอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสิ่งทอ

233 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ปิโตรเคมี สาขาวิชาปิโตรเคมี 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางเคมี

234 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้า   ทางช่างอตุสาหกรรม 

ทางช่างกลโรงงาน
235 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

ทางช่างอตุสาหกรรม   

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
236 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สาขาวิชาอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป

ทางช่างอตุสาหกรรม

ทางอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป

237 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  

ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ

ทางการเงินการธนาคาร
238 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจดัการงานบคุคล สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

ทางบริหารธุรกิจ ทางการจดัการงานบคุคล

239 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจดัการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางพณิชยการ

240 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด สาขาวิชาการตลาด 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ

241 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี   

ทางบริหารธุรกิจ  ทางพณิชยการ   ทางการบญัชี

242 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางการประชาสมัพนัธ์

243 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางการเลขานกุาร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
244 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

245 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

ทางบริหารธุรกิจ  

ทางธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ

246 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ทางธุรกิจการโรงแรม    ทางบริหารธุรกิจ

247 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจบริการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก

ทางบริหารธุรกิจ   ทางธุรกิจบริการ

248 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจประกันภยั สาขาวิชาธุรกิจประกันภยั 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางธุรกิจประกันภยั

249 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ทางธุรกิจโรงแรม   ทางบริหารธุรกิจ

250 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางธุรกิจสถานพยาบาล
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
251 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

ทางธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางนิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน

252 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  ทางบริหารธุรกิจ

253 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

อตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

ทางบริหารธุรกิจ   ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ

254 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาประมง

การจดัการธุรกิจประมง สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้

ทางการเกษตร   ทางการประมง

ทางการจดัการธุรกิจประมง

255 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาประมง

การเดินเรือ สาขาวิชาการควบคมุเรือประมง

ทางการเดินเรือ   ทางการเกษตร  ทางการประมง

256 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาประมง

เคร่ืองมือประมง สาขาวิชาอตุสาหกรรมสตัว์น า้

ทางการเกษตร    การประมง

เคร่ืองมือประมง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
257 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาประมง

ช่างประมง สาขาวิชาอตุสาหกรรมสตัว์น า้

ทางช่างประมง   ทางการเกษตร 

ทางการประมง

258 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาประมง

เทคโนโลยีอตุสาหกรรมประมง สาขาวิชาอตุสาหกรรมสตัว์น า้

ทางการเกษตร   ทางการประมง,

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมประมง

259 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาประมง

เพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

ทางการเกษตร   ทางการประมง

ทางเพาะเลีย้งสตัว์น า้

260 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การวิเคราะห์และควบคมุคณุภาพ-

อญัมณีและเคร่ืองประดบั

สาขาวิชาการวิเคราะห์และควบคมุคณุภาพ-

อญัมณีและเคร่ืองประดบั 

ทางศิลปกรรม    ทางศิลปประยกุต์

ทางวิเคราะห์และควบคมุคณุภาพอญัมณี-

และเคร่ืองประดบั

261 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์

ทางการออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
262 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบตกแตง่ สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์ 

ทางการออกแบบตกแตง่

263 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์ 

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

264 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์

ทางการออกแบบพาณิชยศิลป์

265 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเคลือบดินเผา

ทางศิลปกรรม   ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา

266 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เคร่ืองประดบัอญัมณี สาขาวิชาเคร่ืองประดบัอญัมณี 

ทางศิลปกรรม   ทางเคร่ืองประดบัอญัมณี

267 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม  

ทางจิตรกรรมไทย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
268 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  

ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม 

ทางจิตรกรรมสากล

269 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ช่างทองหลวง สาขาวิชาช่างทองหลวง 

ทางศิลปกรรม   ทางช่างทองหลวง

270 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคนิคการท าต้นแบบและ-

การหลอ่เคร่ืองประดบัอญัมณี

สาขาวิชาเทคนิคการท าต้นแบบและ-

การหลอ่เคร่ืองประดบัอญัมณี 

ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยกุต์

ทางเทคนิคการท าต้นแบบและการหลอ่-

เคร่ืองประดบัอญัมณี

271 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคนิคเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองประดบั-

อญัมณี

สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองจกัรกล- 

เคร่ืองประดบัอญัมณี   

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์

272 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ

วีดีทศัน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์   ทางช่างภาพ

ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศัน์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
273 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประติมากรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางประติมากรรมไทย   ทางศิลปกรรม 

ทางประติมากรรม

274 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประติมากรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางประติมากรรมสากล   ทางศิลปกรรม 

ทางประติมากรรม

275 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

พิมพ์สกรีน สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 

ทางศิลปกรรม   ทางพิมพ์สกรีน

276 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางภาพพิมพ์

277 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

โลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดบั สาขาวิชาศิลปะหตัถกรรมโลหะรูปพรรณและ-

เคร่ืองประดบั 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์

ทางโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดบั

278 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

ศธ.  59



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
279 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

อตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม-

เคร่ืองหนงั 

ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั   ทางศิลปกรรม 

ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั

280 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ช่างโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาศิลปะหตัถกรรมโลหะรูปพรรณ-

และเคร่ืองประดบั

ทางหตัถกรรม   ทางช่างโลหะรูปพรรณ

281 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม

ทางหตัถกรรม   ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั

282 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลป์

283 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปประยกุต์ สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม

ทางศิลปประยกุต์

284 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

หตัถกรรม สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม

ทางหตัถกรรม

285 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

อตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
286 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

การจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว 

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

287 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

การโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางการโรงแรมและบริการ

288 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ภาษาตา่งประเทศธุรกิจบริการ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางภาษาตา่งประเทศธุรกิจบริการ

289 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค การธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน

ทางการธนาคารและธุรกิจการเงิน 

ทางการเงิน    ทางพณิชยการ
290 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

ทางพณิชยการ   ทางการบญัชี
291 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค เทคนิคการตลาด สาขาวิชาเทคนิคการตลาด 

ทางการตลาด   ทางพณิชยการ

292 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค ธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม

ศธ.  61



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
293 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค เลขานกุาร สาขาวิชาเลขานกุาร

294 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โคนม สาขาวิชาโคนม 

ทางสตัวบาล    ทางการเกษตร    

ทางเกษตรกรรม

295 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โคเนือ้และกระบอื สาขาวิชาโคเนือ้และกระบอื 

ทางสตัวบาล   ทางเกษตรกรรม 

ทางการเกษตร

296 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชลประทาน สาขาวิชาชลประทาน 

ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร
297 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร 

ทางช่างกลโรงงาน

298 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชผกั สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผกั   

ทางการเกษตร

299 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชไร่-นา สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชไร่-นา 

ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร

300 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร

ศธ.  62



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
301 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ประมง สาขาวิชาประมง 

ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

302 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชผกั สาขาวิชาพืชผกั 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม

303 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชไร่นา สาขาวิชาพืชไร่นา 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม

304 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชสวนประดบั สาขาวิชาพืชสวนประดบั 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม

305 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น สาขาวิชาไม้ผล-ไม้ยืนต้น 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม

306 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สตัว์ปีก สาขาวิชาสตัว์ปีก 

ทางสตัวบาล   ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม

307 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สตัว์เล็ก สาขาวิชาสตัว์เล็ก 

ทางสตัวบาล   ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร

308 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร

309 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมธุรกิจ สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ

ศธ.  63



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
310 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป

311 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาคหกรรม

เทคนิคการอาหาร สาขาวิชาเทคนิคการอาหาร

312 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาคหกรรม

ผ้าและการออกแบบ สาขาวิชาผ้าและการออกแบบ

313 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

314 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม

315 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า

ทางช่างเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ

316 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต 

สาขางานผลิต

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต

ทางงานผลิต   ทางช่างอตุสาหกรรม   

ทางช่างกลโรงงาน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
317 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต 

สาขางานเคร่ืองมือกล

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต

ทางเคร่ืองมือกล   ทางช่างอตุสาหกรรม    

ทางช่างกลโรงงาน

318 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต 

สาขางานออกแบบอปุกรณ์การผลิต

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต

ทางออกแบบอปุกรณ์การผลิต

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโรงงาน

319 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างไฟฟ้า

320 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา

321 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมส ารวจ

ทางช่างอตุสาหกรรม

322 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ 

ทางช่างอตุสาหกรรม

323 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

ทางช่างไฟฟ้า

ศธ.  65



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
324 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางสถาปัตยกรรม

325 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคอตุสาหกรรมเปโตรเคมี สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรมเปโตรเคมี 

ทางช่างอตุสาหกรรม

326 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ

327 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด สาขาวิชาการตลาด 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ

328 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ

329 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์ 

ทางบริหารธุรกิจ

330 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ

331 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร 

ทางบริหารธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
332 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ

333 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจบริการ สาขาวิชาธุรกิจบริการ 

ทางบริหารธุรกิจ

334 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

ทางบริหารธุรกิจ

335 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

บริหารงานธุรการสถานพยาบาล สาขาวิชาบริหารงานธุรการสถานพยาบาล 

ทางบริหารธุรกิจ

336 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

ทางบริหารธุรกิจ

337 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ทศันศิลป์ สาขางานจิตรกรรม สาขาวิชาทศันศิลป์ 

ทางจิตรกรรม   ทางวิจิตรศิลป์    

ทางศิลปหตัถกรรม

338 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ทศันศิลป์ สาขางานประติมากรรม สาขาวิชาทศันศิลป์

ทางประติมากรรม   ทางวิจิตรศิลป์    

ทางศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
339 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ทศันศิลป์ สาขางานศิลปภาพพิมพ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ 

ทางศิลปภาพพิมพ์   ทางวิจิตรศิลป์   

ทางศิลปหตัถกรรม

340 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์เคร่ืองถมและ-

เคร่ืองประดบั

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์เคร่ืองถม- 

และเคร่ืองประดบั   

ทางศิลปหตัถกรรม

341 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์รองเท้า สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์รองเท้า 

ทางศิลปหตัถกรรม

342 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

พาณิชยศิลป์ สาขาวิชาพาณิชยศิลป์ 

ทางศิลปหตัถกรรม   ทางศิลปประยกุต์

343 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 

สาขางานเคร่ืองแกะสลกั

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม 

ทางเคร่ืองแกะสลกั   ทางหตัถกรรม  

ทางศิลปหตัถกรรม

344 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 

สาขางานเคร่ืองเคลือบดินเผา

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม

ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา   ทางศิลปหตัถกรรม    

ทางหตัถกรรม

ศธ.  68



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
345 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 

สาขางานเทคนิคการท าเคร่ืองหนงั

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม

ทางเทคนิคการท าเคร่ืองหนงั 

ทางศิลปอตุสาหกรรม ทางหตัถกรรม

346 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 

สาขางานเทคนิคสิ่งทอ

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม

ทางเทคนิคสิ่งทอ   ทางศิลปหตัถกรรม  

ทางเทคนิคสิ่งทอ

347 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 

สาขางานผลิตภณัฑ์เคร่ืองถม

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม

ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองถม   ทางศิลปหตัถกรรม

348 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 

สาขางานผลิตภณัฑ์เคร่ืองไม้

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม 

ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองไม้ 

ทางศิลปหตัถกรรม ทางหตัถกรรม

349 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 

สาขางานผลิตภณัฑ์เคร่ืองไม้ไผ่หวาย

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม

ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองไม้ไผ่หวาย 

ทางศิลปหตัถกรรม ทางหตัถกรรม

350 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 

สาขางานผลิตภณัฑ์เคร่ืองรัก

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม

ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองรัก 

ทางศิลปหตัถกรรม ทางหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
351 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 

สาขางานผลิตภณัฑ์เคร่ืองโลหะรูปพรรณ

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม

ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองโลหะรูปพรรณ 

ทางศิลปหตัถกรรม

352 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 

สาขางานเคมีสิ่งทอ

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม

ทางเคมีสิ่งทอ  ทางศิลปหตัถกรรม

353 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ออกแบบ  

สาขางานออกแบบพาณิชยศิลป์

สาขาวิชาออกแบบ

ทางออกแบบพาณิชยศิลป์ 

ทางศิลปหตัถกรรม ทางศิลปประยกุต์

ทางออกแบบศิลปประยกุต์

354 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ออกแบบ 

สาขางานออกแบบผลิตภณัฑ์

สาขาวิชาออกแบบ

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ทางศิลปหตัถกรรม ทางศิลปประยกุต์

ทางออกแบบศิลปประยกุต์

355 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ออกแบบ 

สาขางานออกแบบตกแตง่

สาขาวิชาออกแบบ 

ทางออกแบบตกแตง่   ทางศิลปหตัถกรรม 

ทางศิลปประยกุต์   ทางออกแบบศิลปประยกุต์

ทางออกแบบตกแตง่
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
356 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ทางศิลปหตัถกรรม ทางศิลปประยกุต์

ทางออกแบบศิลปประยกุต์

357 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีโคนม สาขาวิชาเทคโนโลยีโคนม 

ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

358 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีโคเนือ้และกระบอื สาขาวิชาเทคโนโลยีโคเนือ้และกระบอื 

ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร

359 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง 

ทางเกษตรกรรม   ทางการประมง 

ทางการเกษตร

360 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชสวนประดบั สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชสวนประดบั 

ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร

361 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีไม้ผลไม้ยืนต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีไม้ผลไม้ยืนต้น 

ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร
362 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสตัว์ปีก สาขาวิชาเทคโนโลยีสตัว์ปีก 

ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร

363 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสตัว์เล็ก สาขาวิชาเทคโนโลยีสตัว์เล็ก 

ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
364 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาคหกรรม

เทคนิคเสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคนิคเสือ้ผ้า 

ทางคหกรรมศาสตร์

365 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคการจดัการงานก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคการจดัการงานก่อสร้าง 

ทางช่างอตุสาหกรรม

366 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคนิคเคมีสิ่งทอ 

ทางช่างอตุสาหกรรม

367 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคเคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเคมีอตุสาหกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม

368 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการบริการอาคาร สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการบริการอาคาร 

ทางช่างอตุสาหกรรม

369 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต 

ทางช่างอตุสาหกรรม

370 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการวดัและ-

ควบคมุในอตุสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการวดั-

และควบคมุในอตุสาหกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม

371 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางคอมพิวเตอร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
372 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเคร่ืองใช้ส านกังาน สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเคร่ืองใช้ส านกังาน 

ทางช่างอตุสาหกรรม

373 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 

ทางช่างอตุสาหกรรม

374 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา

ทางช่างอตุสาหกรรม

375 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งทอ

ทางช่างอตุสาหกรรม

376 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ทางช่างอตุสาหกรรม

377 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคแวน่ตาและเลนส์ สาขาวิชาเทคนิคแวน่ตาและเลนส์

ทางช่างอตุสาหกรรม

378 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม 

ทางบริหารธุรกิจ

379 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์กระเป๋า สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์กระเป๋า

ทางศิลปหตัถกรรม

ศธ.  73



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
380 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์-

เคร่ืองเคลือบดินเผา   

ทางศิลปหตัถกรรม     ทางหตัถกรรม

381 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อญัมณี สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อญัมณี

ทางศิลปหตัถกรรม

382 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

383 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู การบญัชี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี ตอ่จาก ปวส./

เทยีบเทา่ปริญญาตรี

384 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู การประมง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการประมง   ทางการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

385 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู คหกรรมธุรกิจ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมธุรกิจ   ทางคหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

386 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

387 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เคร่ืองกล วิชาเอกเทคนิคช่างยนต์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเคร่ืองกล   

ทางช่างยนต์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

ศธ.  74



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
388 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เทคนิคการผลิต วิชาเอกเคร่ืองมือกล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเทคนิคการผลิต 

ทางเคร่ืองมือกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

389 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เทคนิคการผลิต วิชาเอกเช่ือมและประสาน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม  ทางเทคนิคการผลิต 

ทางช่างเช่ือมและประสาน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

390 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางธุรกิจเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

391 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู พืชศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์   ทางการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

392 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ไฟฟ้า วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางไฟฟ้า   

ทางไฟฟ้าก าลงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

393 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ไฟฟ้า วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางไฟฟ้า   

ทางไฟฟ้าสื่อสาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

394 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู โยธา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

ศธ.  75



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
395 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู โยธา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางโยธา   ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี ตอ่จาก ปวส.

396 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู สถาปัตยกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   ทางสถาปัตยกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี ตอ่จาก ปวส.

397 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู สตัวศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์   ทางการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

398 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

399 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เคร่ืองกล วิชาเอกเทคนิคช่างยนต์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเคร่ืองกล  ทางเทคนิคช่างยนต์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

400 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เทคนิคการผลิต วิชาเอกเคร่ืองมือกล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการผลิต   ทางเคร่ืองมือกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

401 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เทคนิคการผลิต วิชาเอกเช่ือมและประสาน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการผลิต  ทางเช่ือมและประสาน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

402 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ไฟฟ้า วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางไฟฟ้า   ทางครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

403 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ไฟฟ้า วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางไฟฟ้า   ทางครูเทคนิคไฟฟ้าก าลงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

ศธ.  76



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
404 ประกาศนียบตัรวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

เงินเดือนเทา่ปริญญาตรี

1 ประกาศนียบตัรวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  

ทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

เงินเดือนเทา่ปริญญาตรี

2 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางการศกึษา  ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ-

โทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการศกึษา   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน / สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน

ศธ.  77



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ช่างทองหลวง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางช่างทองหลวง

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการวดัคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมการวดัคมุ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ศธ.  78



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การขาย สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการขาย

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม  

ทางการถ่ายภาพ 

ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เดิมช่ือแผนกวิชาช่างภาพ

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางการโรงแรม

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การเลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการเลขานกุาร   ทางบริหารธุรกิจ

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลเกษตร สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลเกษตร   ทางช่างกลโรงงาน 

ทางช่างกลโลหะ

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโรงงาน   ทางช่างเคร่ืองกล 

ทางช่างกล

วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา / สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล
หลักสูตรที่ไม่ระบุคณะ

ศธ.  79



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างโยธา   ทางช่างก่อสร้าง

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 

ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองกล  ทางช่างเขียนแบบ
9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาก่อสร้าง

ทางช่างเคหภณัฑ์

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างครุภณัฑ์ สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างครุภณัฑ์

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น สาขาวิชาโลหะการ 

ทางช่างเช่ือม   ทางช่างเช่ือมและโลหะแผ่น 

ทางช่างโลหะ

12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างตอ่เรือ สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างตอ่เรือ

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างตดัเสือ้ สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางช่างตดัเสือ้

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างทอผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางช่างทอผ้า

ศธ.  80



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างทอ่และประสาน สาขาวิชาโลหะการ 

ทางช่างเช่ือม   ทางช่างกลโลหะ 

ทางช่างทอ่และประสาน

16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างพิมพ์

17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้า

18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้าก าลงั
19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างภาพ

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการถ่ายภาพ-

และภาพยนตร์

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างยนต์
21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเย็บหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างเย็บหนงั   ทางหตัถกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

ศธ.  81



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างวิทยแุละโทรคมนาคม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ทางช่างวิทยแุละโทรคมนาคม ทางช่างวิทยุ

ทางช่างโทรคมนาคม

23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างส ารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างส ารวจ   ทางช่างโยธา

24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างอิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า

25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ตดัเสือ้ชาย สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางตดัเสือ้ชาย

26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางเทคนิคสถาปัตยกรรม   ทางสถาปัตยกรรม

27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ บญัชี สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการบญัชี

28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางภาษาตา่งประเทศ

29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางวิศวกรรมส ารวจ

ศธ.  82



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม   ทางศิลปกรรม

31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์ ทางช่างออกแบบ 

ทางศิลปหตัถกรรม   ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างออกแบบ   ทางออกแบบสิ่งทอ 

ทางศิลปหตัถกรรม  

ทางช่างออกแบบอตุสาหกรรม

เดิมช่ือแผนกวิชาออกแบบอตุสาหกรรม (สิ่งทอ)

33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางอาหารและโภชนาการ

34 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

35 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา

ทางหตัถกรรม ทางศิลปหตัถกรรม

36 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป

ศธ.  83



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม

ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

38 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางอาหารและโภชนาการ

39 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การขาย สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการขาย

40 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

บญัชี สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางบญัชี

41 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางเลขานกุาร

42 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาธุรกิจ

การบญัชี สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการบญัชี   ทางบริหารธุกิจ

43 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาธุรกิจ

การเลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการเลขานกุาร   ทางบริหารธุรกิจ

44 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาธุรกิจ

ภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางภาษาตา่งประเทศ   ทางบริหารธุรกิจ

45 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู Tool  and  Die  Making สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ทางช่างกลโรงงาน    ทางTool and Die Making

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการผลิตเคร่ืองมือและ-

แมพิ่มพ์

ศธ.  84



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
46 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การขาย สาขาวิชาการตลาด 

ทางการขาย   ทางพณิชยการ

47 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การโฆษณา สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

ทางการโฆษณา

48 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

ทางพณิชยการ   ทางการเงินและการธนาคาร

49 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

ทางการจดัการ    ทางบริหารธุรกิจ

50 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์  

ทางธุรกิจการเกษตร   ทางบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจเกษตร

51 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การตลาด สาขาวิชาการตลาด 

ทางพณิชยการ   ทางการตลาด

52 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์ 

ทางการถ่ายภาพ  

ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เดิมช่ือสาขาวิชาช่างภาพ

53 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

ทางการทอ่งเที่ยว

ศธ.  85



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
54 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางการบริหารงานก่อสร้าง

55 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

ทางพณิชยการ

56 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การประมง สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

ทางการประมง

57 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สิน สาขาวิชา -

ทางการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สิน

58 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์

ทางการพิมพ์

59 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ทางการโรงแรม

60 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การเลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร

61 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การเหมืองแร่ สาขาวิชาเทคนิควิศกรรมเหมืองแร่

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางการเหมืองแร่

62 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

ศธ.  86



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
63 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป 

ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป

64 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

65 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีปฏบิตัิการ สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม 

ทางเคมีปฏบิตัิการ

66 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 

ทางเคมี

67 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีอตุสาหการ สาขาวิชา -

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหการ

68 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างเคร่ืองกล   ทางช่างกลโรงงาน 

ทางช่างกลโลหะ

69 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคร่ืองกลเรือ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางเคร่ืองกลเรือ

ศธ.  87



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
70 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จิตรกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางจิตรกรรมไทย   ทางวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

71 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จิตรกรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางจิตรกรรมสากล   ทางวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

72 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 

ทางช่างกลเกษตร   ทางช่างกลโรงงาน  

ทางช่างกลโลหะ
73 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโรงงาน   ทางช่างเคร่ืองกล 

ทางช่างกล
74 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างกลโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางช่างกลโลหะ  ทางช่างกลโรงงาน 

ทางช่างโลหะ

75 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางช่างโยธา   ทางช่างก่อสร้าง

ศธ.  88



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
76 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเขียนแบบโยธา สาขาวิชาโยธา

ทางช่างเขียนแบบ

77 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างเคร่ืองกล

78 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ-

ตกแตง่ภายใน 

ทางช่างเคหภณัฑ์

79 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างจกัรกลหนกั สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลหนกั   ทางช่างจกัรกลหนกั

80 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางช่างโลหะ   ทางช่างเช่ือมและโลหะแผ่น 

ทางช่างเช่ือม

81 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างตดัเสือ้ สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางช่างตดัเสือ้

82 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างทอ่และประสาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางช่างเช่ือม   ทางช่างกลโลหะ 

ทางช่างทอ่และประสาน

ศธ.  89



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
83 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางสถาปัตยกรรม

84 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างพิมพ์

เปลี่ยนช่ือเป็นการพิมพ์

85 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างไฟฟ้า

86 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างไฟฟ้าก าลงั   ทางช่างไฟฟ้า

87 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์ 

ทางช่างภาพ

เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์

88 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างแมพิ่มพ์อญัมณี สาขาวิชาเทคนิคการท าต้นแบบและการหลอ่-

เคร่ืองประดบัอญัมณี 

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างแมพิ่มพ์อญัมณี

89 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างยนต์
90 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโยธา สาขาวิชาโยธา 

ทางช่างโยธา

ศธ.  90



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
91 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโยธา(ก่อสร้าง) สาขาวิชาโยธา 

ทางช่างโยธา   ทางช่างก่อสร้าง

92 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางช่างโลหะ
93 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างวิทยแุละโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างโทรคมนาคม

ทางช่างวิทยแุละโทรคมนาคม ทางช่างวิทยุ

94 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 

ทางช่างส ารวจ   ทางช่างโยธา

95 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กนิกส์ 

ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์   ทางช่างไฟฟ้า

96 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองจกัรกล-

เคร่ืองประดบัอญัมณี

ทางช่างอตุสาหกรรม   

ทางช่างอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั

97 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางเทคนิคก่อสร้าง    ทางช่างก่อสร้าง

ศธ.  91



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
98 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

99 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคช่างโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางเทคนิคช่างโลหะ   ทางช่างโลหะ

100 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม

ทางเทคนิคอตุสาหกรรม

101 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ 

ทางเทคโนโลยีการยาง

102 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

เดิมช่ือสาขาวิชาแปรรูปผลิตผลเกษตร

103 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีขนสง่ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

ทางเทคโนโลยีขนสง่

104 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ทางช่างกลเกษตร 

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร

ทางช่างกลโรงงาน

105 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภมิูทศัน์

ศธ.  92



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
106 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

107 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการเลขานกุาร

สาขาวิชาการเลขานกุาร 

ทางบริหารธุรกิจ

108 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

ทางบริหารธุรกิจ

109 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

ทางพณิชยการ   ทางการบญัชี

110 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประติมากรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางประติมากรรมไทย   ทางวิจิตรศิลป์   

ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลปกรรม    

ทางศิลปหตัถกรรม

111 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประติมากรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางประติมากรรมสากล   ทางวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม  ทางวิจิตรศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

112 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประเมินราคาทรัพย์สิน สาขาวิชา -

ทางประเมินราคาทรัพย์สิน

เดิมช่ือแผนกวิชาประเมินราคาที่ดินและ

ทรัพย์สิน

ศธ.  93



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
113 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู แปรรูปผลิตผลเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร

ทางแปรรูปผลิตผลเกษตร

114 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย   ทางคหกรรมศาสตร์

115 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางภาพพิมพ์   ทางวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม

116 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาษาธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 

ทางภาษาธุรกิจ    ทางบริหารธุรกิจ

117 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร

ทางเลขานกุาร

118 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู โลหะวิทยา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางโลหะวิทยา

119 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบ-

การผลิต

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม

ทางวิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบการผลิต

ศธ.  94



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
120 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 

ทางวิศวกรรมส ารวจ

121 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

122 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 

ทางศิลปกรรม

123 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ

ทางภาษาตา่งประเทศ

124 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางสถาปัตยกรรม

125 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สตัวรักษ์ สาขาวิชาสตัวรักษ์ 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม  ทางสตัวรักษ์

126 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สขุาภบิาลสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ทางสขุาภบิาลสิ่งแวดล้อม

127 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู หตัถกรรม สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 

ทางหตัถกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

ศธ.  95



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
128 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู หตัถศิลป์ สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 

ทางหตัถศิลป์   ทางหตัถกรรม  

ทางศิลปหตัถกรรม

129 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบเคร่ืองแตง่กายสตรี สาขาวิชาการออกแบบ  

ทางช่างออกแบบ  

ทางออกแบบเคร่ืองแตง่กายสตรี

130 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบตกแตง่ สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางออกแบบตกแตง่   ทางช่างออกแบบ 

ทางหตัถกรรม    ทางศิลปหตัถกรรม

131 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์ ทางช่างออกแบบ

132 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวิชาออกแบบ 

ทางออกแบบพาณิชยศิลป์   ทางช่างศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์ 

ทางออกแบบศิลปประยกุต์

133 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางออกแบบสถาปัตยกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
134 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบ

ทางช่างออกแบบ  ทางออกแบบสิ่งทอ

ทางช่างออกแบบอตุสาหกรรม   ทางศิลปประยกุต์

ทางออกแบบศิลปประยกุต์

135 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางอาหารและโภชนาการ

136 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม

ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา

ทางช่างอตุสาหกรรม

137 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมศิลปประดิษฐ์ สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม

ทางอตุสาหกรรมศิลปประดิษฐ์

138 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

สายวิชาคหกรรมศาสตร์

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

139 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

สายวิชาคหกรรมศาสตร์

อตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางอตุสาหกรรมอาหาร

140 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

สายวิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์สนเทศ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์  ทางคหกรรมศาสตร์สนเทศ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
141 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

สายวิชาคหกรรมศาสตร์

ครอบครัวศกึษา สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์     ทางครอบครัวศกึษา

142 ประกาศนียบตัรประโยคครูพิเศษ-

มธัยมการช่าง

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม

143 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยม

144 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

การช่าง

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมการช่าง

145 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

เกษตรกรรม

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมเกษตรกรรม

146 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

คหกรรมศาสตร์

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมคหกรรมศาสตร์

147 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมธุรกิจ ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมธุรกิจ

148 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

วิชาชีพชัน้สงู

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมวิชาชีพชัน้สงู

149 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

ศิลปหตัถกรรม

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
150 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

อาชีวศกึษา

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมอาชีวศกึษา

151 ประกาศนียบตัรครูมธัยมภาคค ่า ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางครูมธัยมภาคค ่า

152 ประกาศนียบตัรประโยคครูพิเศษ-

ประถมการช่าง

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

153 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ เทยีบเทา่ปริญญาตรี

154 ประกาศนียบตัรเทคนิคชัน้สงู (ปทส.) เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรศาสตร์

155 ประกาศนียบตัรเทคนิคชัน้สงู (ปทส.) ครุศาสตร์เกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางครุศาสตร์เกษตร   ทางการเกษตร

156 ประกาศนียบตัรเทคนิคชัน้สงู (ปทส.) ครุศาสตร์เกษตร วิชาเอกเกษตรทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางครุศาสตร์เกษตร   ทางการเกษตร 

ทางเกษตรศาสตร์

157 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   ทางเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

158 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต ไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางไฟฟ้าก าลงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
159 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต ไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางไฟฟ้าสื่อสาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

160 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมโยธา   ทางโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

161 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต อตุสาหการ-เคร่ืองมือกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ทางอตุสาหการ-เคร่ืองมือกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

162 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต อตุสาหการ-เช่ือมประสาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ทางอตุสาหการ-เช่ือมประสาน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

163 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต

(อตุสาหการ)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

164 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์ศกึษา

165 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

166 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต พฒันาการครอบครัวและเด็ก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางพฒันาการครอบครัวและเด็ก
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
167 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางอาหารและโภชนาการ

168 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อาหารและโภชนาการพฒันาผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางอาหารและโภชนาการพฒันาผลิตภณัฑ์

169 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการ

170 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด

171 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี

172 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางธุรกิจศกึษา

173 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางระบบสารสนเทศ

174 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรกลวิธาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรกลวิธาน

175 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เปลี่ยนเป็น วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

มี 3 วิชาเอก
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
176 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีภมิูทศัน์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

177 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเคมีสิ่งทอ   ทางเคมี

178 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล    ทางเคร่ืองกล

179 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีพลาสติก

180 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

181 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางไฟฟ้าก าลงั

182 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา ทางโยธา

183 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
184 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

185 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต อตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางอตุสาหการ   ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

186 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลปไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางดริุยศิลป์ ทางคีตศิลปไทย

187 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลปสากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางดริุยศิลป์ ทางคีตศิลปสากล

188 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดริุยางค์ไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางดริุยศิลป์ ทางดริุยางค์ไทย

189 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดริุยางค์สากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางดริุยศิลป์ ทางดริุยางค์สากล

190 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต นาฎศิลปไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางศิลปการละคร   ทางนาฏศิลปไทย

191 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต นาฎศิลปสากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางศิลปการละคร   ทางนาฏศิลปสากล
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
192 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต

(ศิลปกรรม)

การออกแบบศิลปประยกุต์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางศิลปกรรม   ทางออกแบบศิลปประยกุต์

เดิมช่ือศิลปกรรมบณัฑิต

(ศิลปกรรมศกึษา)

193 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต

(ศิลปกรรม)

ศิลปกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางศิลปกรรม

เดิมช่ือศิลปกรรมบณัฑิต

(ศิลปกรรมศกึษา)

194 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต

(ศิลปกรรม)

หตัถกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางหตัถกรรม

 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการบริหารธุรกิจเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศกึษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรศกึษา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางประมง

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์-พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์-พืชสวน

คณะเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

ทางสตัวบาล ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์-พืชไร่นา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่นา

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรกลวิธาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางเกษตรกลวิธาน

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต ออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางออกแบบสิ่งทอ  ทางการออกแบบ

2 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมหลงัการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเกษตร

ทางวิศวกรรมหลงัการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเกษตร

ทางวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเสือ้ผ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเสือ้ผ้า

เดิมช่ือวิชาเอกเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

1 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางออกแบบพาณิชยศิลป์

หลกัสตูร4ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร4ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางการทอ่งเที่ยว

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง 

วิชาเอกอตุสาหกรรมประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมประมง   ทางการประมง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง 

วิชาเอกการจดัการประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการจดัการประมง   ทางการประมง

ทางเทคโนโลยีการประมง

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง 

วิชาเอกเพาะเลีย้งสตัว์น า้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางเพาะเลีย้งสตัว์น า้   ทางการประมง

ทางเทคโนโลยีการประมง

1 อนปุริญญาศิลปบณัฑิต ดริุยางค์สากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์  

ทางดริุยางคศิลป์ ทางดริุยางค์สากล   ทางดนตรี

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางดนตรี ทางดริุยางคศิลป์   ทางดนตรีสากล

หลกัสตูร 4 ปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางออกแบบพาณิชย์ศิลป์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองหนงั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางเคร่ืองหนงั

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปภาพพิมพ์

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางช่างก่อสร้าง   ทางช่างโยธา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพฒันาการผลิต สาขาวิชา -

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล  ทางเทคโนโลยีการผลิต

คณะศิลปกรรม

วิทยาเขตอุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยกีารเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและการออกแบบ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 

ทางการพิมพ์

หลกัสตูร4ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

หลกัสตูร4ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี    ทางเคมีวิเคราะห์

หลกัสตูร4ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางการถ่ายภาพ   

ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวบาล   ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ประกาศนียบตัรชัน้สงู พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

ทางพืชสวน

4 ประกาศนียบตัรชัน้สงู พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชไร่

5 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์

6 ประกาศนียบตัรชัน้สงู เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

เกษตรศาสตร์บางพระ

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

ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีพลาสติก

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมเสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งหม่ 

ทางอตุสาหกรรมเสือ้ผ้า

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีอตุสาหการ-ปิโตรเคมี สาขาวิชา -

ทางเคมีอตุสาหกรรม-ปิโตรเคมี

วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีอตุสาหการ สาขาวิชา -

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหการ

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีปฏบิตัิการ-ปิโตรเคมี สาขาวิชาปิโตรเคมี 

ทางเคมี   ทางเคมีปฏบิตัิการ-ปิโตรเคมี

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีปฏบิตัิการ สาขาวิชา -

ทางเคมีปฏบิตัิการ   ทางเคมี

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู นิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางนิเทศศิลป์    ทางศิลปประยกุต์

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์ 

ทางช่างภาพ   ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเทยีว 

ทางบริหารธุรกิจ  ทางการทอ่งเที่ยว

9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างพิมพ์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คหกรรมศาสตร์สนเทศ สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์สนเทศ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีปฏบิตัิการ สาขาวิชา -

ทางเคมี   ทางเคมีปฏบิตัิการ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 

ทางเคมี

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีอตุสาหการ สาขาวิชา -

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหการ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโรงงาน   

ทางช่างเคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างกลโรงงาน

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือ หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4

(สายวิทย์-คณิต)

17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างโยธา 

ทางช่างก่อสร้าง

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือ หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4

(สายวิทย์-คณิต)

18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4

(สายวิทย์-คณิต)
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือ หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4

(สายวิทย์-คณิต)

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโยธา สาขาวิชาโยธา 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโลหะ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโลหะวิทยา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโลหะ 

ทางช่างโลหะวิทยา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา 

ทางช่างส ารวจ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ทางคอมพิวเตอร์    ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือ หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4

(สายวิทย์-คณิต)

25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางเทคนิคสถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4

(สายวิทย์-คณิต)

27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์

ทางเทคโนโลยีการยาง

28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางสิ่งทอ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า ทางคหกรรมศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

ทางการเกษตร    ทางอตุสาหกรรมเกษตร

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4

(สายวิทย์-คณิต)

31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีอตุสาหการ สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างกลโรงงาน 

ทางเทคโนโลยีอตุสาหการ

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4

(สายวิทย์-คณิต)

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้า   ทางคหกรรมศาสตร์

33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย  

ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย   ทางคหกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
34 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า   ทางไฟฟ้า

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

35 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภมิูสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางภมิูสถาปัตยกรรม

36 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิทยาศาสตร์สขุภาพ

(การแพทย์แผนไทย)

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

ทางการแพทย์แผนไทย

เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

(การแพทย์แผนไทยประยกุต์)

37 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิทยาศาสตร์สขุภาพ

(การแพทย์แผนไทยประยกุต์)

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ

ทางการแพทย์แผนไทยประยกุต์

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

(การแพทย์แผนไทย)

38 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ศิลปะการถ่ายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์

ทางช่างภาพ ทางศิลปะการถ่ายภาพ

39 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางสถาปัตยกรรม   ทางสถาปัตยกรรมไทย

40 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  

ทางสถาปัตยกรรม   ทางสถาปัตยกรรมภายใน

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

41 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบการผลิต สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์   ทางออกแบบการผลิต

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ สาขาวิชาการออกแบบ

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์   

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ

43 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

44 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาการออกแบบ

ทางออกแบบสิ่งทอ    ทางสิ่งทอ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

45 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบเสือ้ผ้า สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์   ทางออกแบบเสือ้ผ้า

46 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางการอาหาร

ทางอาหารและโภชนาการ

47 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างไฟฟ้า 

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือ หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4

(สายวิทย์-คณิต)

ศธ.  118



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
48 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 

ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร

ทางอตุสาหกรรมอาหาร

49 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

การถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างภาพ 

ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์

50 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างพิมพ์

51 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

การเหมืองแร่ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางการเหมืองแร่

52 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

เคร่ืองกลเรือ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเคร่ืองกล 

ทางเคร่ืองกลเรือ

53 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโรงงาน    ทางช่างกลเกษตร

54 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างกลโรงงาน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
55 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโยธา 

ทางช่างก่อสร้าง

56 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเคร่ืองกล

57 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างจกัรกลหนกั สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโรงงาน    ทางช่างจกัรกลหนกั

58 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างทอ่และประสาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโรงงาน 

ทางช่างทอ่และประสาน

59 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางสถาปัตยกรรม

ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

60 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างผลิตเคร่ืองมือและแมพิ่มพ์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างกลโรงงาน

ทางช่างผลิตเคร่ืองมือและแมพิ่มพ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
61 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างแมพิ่มพ์อญัมณี สาขาวิชาเทคนิคการท าต้นแบบและการหลอ่-

เคร่ืองประดบัอญัมณี 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างแมพิ่มพ์อญัมณี

62 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์

63 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างโยธา สาขาวิชาโยธา 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา

64 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโลหะ

65 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโยธา 

ทางช่างส ารวจ

66 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั สาขาวิชาเคร่ืองประดบัอญัมณี

ทางช่างอตุสาหกรรม

ทางช่างอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั

67 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางคอมพิวเตอร์

ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
68 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโรงงาน 

ทางเทคนิคอตุสาหกรรม

69 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางสิ่งทอ    ทางช่างอตุสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ

70 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

71 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 

ทางการเกษตร ทางช่างอตุสาหกรรม

72 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

นิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางศิลปประยกุต์    ทางนิเทศศิลป์

73 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างไฟฟ้า   ทางช่างอตุสาหกรรม  ทางไฟฟ้า

74 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

โลหะวิทยา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางช่างโลหะ    ทางช่างอตุสาหกรรม 

ทางโลหะวิทยา

ศธ.  122



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
75 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

76 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้า   ทางช่างอตุสาหกรรม   

ทางอิเล็กทรอนิกส์

77 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางเคร่ืองปัน้ดินเผา

ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา

78 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์

การจดัการธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ 

ทางการเกษตร    ทางการจดัการธุรกิจเกษตร

79 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์

การประมง สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

ทางการประมง

80 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 

ทางการเกษตร    ทางเทคโนโลยีการอาหาร

81 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 

ทางช่างเคร่ืองกล 

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
82 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภมิูทศัน์

ทางเทคโนโลยีภมิูทศัน์

83 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์

84 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์

สตัวรักษ์ สาขาวิชาสตัวรักษ์  

ทางการเกษตร    ทางสตัวรักษ์   ทางสตัวบาล

85 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล  ทางสตัวศาสตร์

86 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาคหกรรมศาสตร์

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

87 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาคหกรรมศาสตร์

ครอบครัวศกึษา สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางครอบครัวศกึษา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

88 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์สนเทศ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางคหกรรมศาสตร์สนเทศ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

89 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาคหกรรมศาสตร์

ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
90 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาคหกรรมศาสตร์

อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางการอาหาร

ทางอาหารและโภชนาการ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

91 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาคหกรรมศาสตร์

อตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางการอาหาร

ทางอตุสาหกรรมอาหาร

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

92 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโฆษณา สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางการโฆษณา

93 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ทางพณิชยการ    ทางการเงิน

94 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การจดัการ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ 

ทางการจดัการ
95 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด สาขาวิชาการตลาด  

ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ  ทางการตลาด

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

96 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด สาขาวิชาการตลาด 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางพณิชยการ

ศธ.  125



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
97 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว 

ทางบริหารธุรกิจ ทางการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

98 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว 

ทางบริหารธุรกิจ ทางการทอ่งเที่ยว

99 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางพณิชยการ    ทางบญัชี

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

100 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางพณิชยการ

101 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ทางบริหารธุรกิจ  ทางการโรงแรม

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

102 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ทางบริหารธุรกิจ  ทางการโรงแรม

103 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางการเลขานกุาร

104 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

105 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
106 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

ประเมินราคาทรัพย์สิน สาขาวิชา -

ทางประเมินราคาทรัพย์สิน   ทางบริหารธุรกิจ

107 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ

ภาษาธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางภาษาธุรกิจ

108 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม

109 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางจิตกรรมไทย

110 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม

ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางประติมากรรม

111 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม

ประติมากรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางประติมากรรมไทย

112 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม

ศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม    ทางศิลปะภาพพิมพ์

113 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม

หตัถศิลป์ สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 

ทางหตัถศิลป์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
114 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโฆษณา สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางพณิชยการ 

ทางการโฆษณา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีภมิูทศัน์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัว่ไปธุรกิจงานประดิษฐ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไปธุรกิจงานประดิษฐ์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์ศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

คณะเกษตรศาสตร์

คณะคหกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต พฒันาการครอบครัวและเด็ก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางพฒันาการครอบครัวและเด็ก

5 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางการอาหาร   ทางอาหารและโภชนาการ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวสัดศุาสตร์   ทางเทคโนโลยีพลาสติก

2 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเคมี    ทางวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

8 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

9 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการผลิตทางอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ทางการจดัการผลิตทางอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ทางการจดัการอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งหม่

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

13 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์   ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

ศธ.  130



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองประดบัและอญัมณี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองประดบัและอญัมณี

17 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิก สาขวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีเซรามิก

18 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

19 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์สิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ  ทางสิ่งทอ 

ทางเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์สิ่งทอ

20 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีแมพิ่มพ์เคร่ืองประดบั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีแมพิ่มพ์เคร่ืองประดบั

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

ศธ.  131



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

23 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

24 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่    ทางเทคโนโลยีเหมืองแร่

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

25 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน สาขาวิชา -

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน

26 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ทางเทคโนโลยีอตุสาหการ

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคนิคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคศกึษา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

ศธ.  132



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน

ทางเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน

ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

3 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการโทรทศัน์และ-

วิทยกุระจายเสียง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน

ทางเทคโนโลยีการโทรทศัน์และ-

วิทยกุระจายเสียง

4 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน   ทางเทคโนโลยีการพิมพ์

เดิมช่ือวิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์

5 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีมลัติมีเดีย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน   ทางเทคโนโลยีมลัติมีเดีย

6 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน    ทางเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์

คณะเทคโนโลยกีารส่ือสารมวลชน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ดนตรีสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางการดนตรี    ทางดริุยางคศิลป์ 

ทางดนตรีสากล

2 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลป์ไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการดนตรี    ทางคีตศิลป์ไทย

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลป์สากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการดนตรี    ทางคีตศิลป์สากล

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดริุยางค์ไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการดนตรี    ทางดริุยางค์ไทย

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดริุยางค์สากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการดนตรี   ทางดริุยางค์สากล

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางนาฏศิลป์ไทย

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์สากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางนาฏศิลป์สากล

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเงิน
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการจดัการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางธุรกิจศกึษา

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางภาษาองักฤษ   ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางระบบสารสนเทศ

10 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

เดิมช่ือสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   

ทางเคมีวิเคราะห์   ทางเคมี

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   

ทางเคมีอตุสาหกรรม   ทางเคมี

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะวิทยาศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางสถิติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีออกแบบบรรจภุณัฑ์ สาขาวิชา -

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางเทคโนโลยีออกแบบบรรจภุณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร

คณะวิศวกรรมเทคโนโลยกีารเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมดินและน า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเกษตร   ทางวิศวกรรมดินและน า้

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมหลงัการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเกษตร

ทางวิศวกรรมหลงัการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางการอาหาร   ทางวิศวกรรมอาหาร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมเคมี   ทางเคมี

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ   ทางเคมี

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองนุ่งหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองนุ่งหม่

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมเสือ้ผ้า

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมพลาสติก

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา  ทางวิศวกรรมส ารวจ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเส้นใยสงัเคราะห์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

ทางวิศวกรรมเส้นใยสงัเคราะห์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการอตุสาหกรรมสิ่งทอ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองหนงั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม  ทางเคร่ืองหนงั

หลกัสตูร 4 ปี

เปลี่ยนช่ือปริญญาเป็นปริญญาศิลปบณัฑิต

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปกรรม  ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 4 ปี

เปลี่ยนช่ือปริญญาเป็นปริญญาศิลปบณัฑิต

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปกรรม  ทางศิลปะภาพพิมพ์

เปลี่ยนช่ือปริญญาเป็นปริญญาศิลปบณัฑิต

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต  การออกแบบเคร่ืองประดบั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบเคร่ืองประดบั

คณะศิลปกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปบณัฑิต  เคร่ืองปัน้ดินเผา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปกรรม  ทางเคร่ืองปัน้ดินเผา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต  เคร่ืองโลหะและรูปพรรณอญัมณี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม 

ทางเคร่ืองโลหะและรูปพรรณอญัมณี

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาศิลปบณัฑิต  เคร่ืองหนงั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางเคร่ืองหนงั

เดิมช่ือศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต

8 ปริญญาศิลปบณัฑิต  เคร่ืองหนงั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปกรรม ทางเคร่ืองหนงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาศิลปบณัฑิต  จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม  ทางประติมากรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม

เดิมช่ือศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต

12 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ศิลปะไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม  ทางศิลปะไทย

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางศิลปะภาพพิมพ์

เดิมช่ือศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต

14 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปะภาพพิมพ์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาศิลปบณัฑิต  หตัถกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปกรรม  ทางหตัถกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม  ทางศิลปประยกุต์  

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม  ทางศิลปประยกุต์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

18 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางมณัฑนศิลป์   ทางศิลปกรรม 

ทางออกแบบภายใน

หลกัสตูร 4 ปี

19 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลป์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ศิลปะไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปะไทย

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หตัถกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์  ทางหตัถกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

22 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ออกแบบทศันศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางศิลปประยกุต์   ทางออกแบบทศันศิลป์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  

ทางการโรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาจีน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาญ่ีปุ่ น

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนัเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเยอรมนัเพ่ือการสื่อสารสากล

คณะศิลปศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์ศกึษา

3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิชาชีพครู

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจดัการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการงานก่อสร้าง

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจดัการผงัเมือง สาขาวิชา -

ทางผงัเมือง     ทางการจดัการผงัเมือง

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบเคร่ืองเรือน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์    

ทางออกแบบเคร่ืองเรือน

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบเซรามิก สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์   ทางออกแบบเซรามิก

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบบรรจภุณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์  ทางออกแบบบรรจภุณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางออกแแบบอตุสาหกรรม  

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์    ทางออกแบบสิ่งทอ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมพลาสติก

9 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางมณัฑนศิลป์    ทางสถาปัตยกรรมภายใน

11 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางออกแบบอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ปวส. หรือ

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จาก ม.ปลาย

1 ประกาศนียบตัรครูอนบุาล/

ประกาศนียบตัรประโยคครูอนบุาล

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา

2 ประกาศนียบตัรนกับรรณารักษ์ ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษ์

3 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษา ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา

4 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา

5 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู การพฒันาชมุชน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการพฒันาชมุชน

6 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์

กรมการฝึกหดัครู / ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
หลักสูตรที่ไม่ระบุคณะ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโรงงาน

8 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างก่อสร้าง

9 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างเช่ือมและโลหะแผ่น

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม  ทางช่างโลหะ 

ทางช่างเช่ือมและโลหะแผ่น

10 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้าก าลงั

11 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างอิเล็กโทรนิกส์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้า

12 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์

13 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพกสิกรรม

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพกสิกรรม
14 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพก่อสร้าง

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพก่อสร้าง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพการดนตรีสากล

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพดนตรีสากล

16 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพการถ่ายและการโฆษณา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพการถ่ายและการโฆษณา

17 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพการส านกังาน

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพ

18 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพเขียนแบบ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

เทคนิคการอาชีพเขียนแบบ

19 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพเคร่ืองปัน้ดินเผา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพเคร่ืองปัน้ดินเผา

20 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพงานไฟฟ้า

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพงานไฟฟ้า

21 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพงานโลหะ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพงานโลหะ

22 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพช่างยนต์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคนิคการอาชีพช่างยนต์

23 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพภาษาองักฤษบริการ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพภาษาองักฤษบริการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพวารสารและ-

การประชาสมัพนัธ์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพวารสารและ-

การประชาสมัพนัธ์

25 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพศิลปกรรม

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพศิลปกรรม

26 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพศิลปประดิษฐ์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพศิลปประดิษฐ์

27 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพสตัวบาล

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพสตัวบาล

28 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพเสือ้ผ้า

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพเสือ้ผ้า

29 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพออกแบบ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพออกแบบ

30 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพอาหาร

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคนิคการอาชีพอาหาร

31 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการยาง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

33 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางธุรกิจศกึษา

34 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ประชากรศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประชากรศกึษา

35 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

36 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางศิลปหตัถกรรม

37 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู สหกรณ์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสหกรณ์

38 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์

39 อนปุริญญาวิชาการศกึษา ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

40 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง

41 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ การพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ทางการพิมพ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางเกษตรกรรม   ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

ทางการเกษตร 
43 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

ทางการอาหาร

44 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์

45 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เคมีปฏบิตัิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมีปฏบิตัิ  ทางเคมี

46 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เคร่ืองกล สาขาวิชา -

ทางเคร่ืองกล   ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

47 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เซรามิกส์ สาขาวิชา -

ทางเซรามิกส์

48 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา - 

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

49 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชา - 

ทางเทคโนโลยียาง   ทางเทคโนโลยีการยาง

ศธ.  151



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
50 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

51 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

52 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางพืชศาสตร์    ทางเกษตรกรรม

53 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า สาขาวิชา -

ทางไฟฟ้า

54 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ โลหะ สาขาวิชา -

ทางโลหะ

55 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปประดิษฐ์   ทางศิลปประยกุต์ 

ทางศิลปหตัถกรรม

56 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยกุต์  

ทางสถิติประยกุต์    ทางสถิติ

57 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สตัวบาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวบาล    ทางการเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
58 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สตัวรักษ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางสตัวรักษ์    ทางการเกษตร

59 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางสิ่งทอ

60 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

61 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

ทางศิลปประยกุต์   ทางออกแบบศิลปประยกุต์ 

ทางศิลปหตัถกรรม

62 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา -

ทางอิเล็กทรอนิกส์   ทางช่างไฟฟ้า

63 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการทัว่ไป  ทางบริหารธุรกิจ

64 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ การจดัการส านกังาน สาขาวิชาการจดัการ  

ทางการจดัการส านกังาน

65 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
66 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชมุชน

67 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์  

ทางดนตรี  ทางดริุยางคศิลป์

68 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางธุรกิจการทอ่งเที่ยว

69 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางธุรกิจการโรงแรม

70 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ นาฏศิลป์และการละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางนาฏศิลป์และการละคร

71 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์

72 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางภาพพิมพ์   ทางวิจิตรศิลป์   ทางศิลปกรรม 

ทางวิจิตรศิลปกรรม ทางศิลปหตัถกรรม

73 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
74 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ วฒันธรรมศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางวฒันธรรมศกึษา

75 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางวารสารศาสตร์และการประชาสมัพนัธ์

76 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปการพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปการพิมพ์

77 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปการสื่อสารและการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางศิลปการสื่อสารและการโฆษณา

78 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

79 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

เดิมช่ือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

80 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางออกแบบนิเทศศิลป์   ทางศิลปประยกุต์ 

ทางออกแบบศิลปประยกุต์   ทางศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
81 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยกุต์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางออกแบบประยกุต์ศิลป์   ทางศิลปประยกุต์ 

ทางออกแบบศิลปประยกุต์ 

ทางศิลปหตัถกรรม

82 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์   

ทางออกแบบพาณิชยศิลป์   ทางศิลปประยกุต์ 

ทางออกแบบศิลปประยกุต์   ทางศิลปหตัถกรรม

83 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา การศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

84 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา การอนบุาลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการอนบุาลศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

85 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเกษตรศาสตร์   ทางการเกษตร

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

86 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

87 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
88 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเคมี

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

89 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

90 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ดนตรีศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางดนตรีศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

91 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา นาฏศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางนาฏศิลป์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

92 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

93 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

94 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

95 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางฟิสิกส์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

96 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
97 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

98 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

99 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

100 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางศิลปศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

101 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสงัคมศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

102 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

103 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

104 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการแนะแนว

เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว

105 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา

เดิมช่ือวิชาเอกการบริหารโรงเรียน

ศธ.  158



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
106 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารโรงเรียน

เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกการบริหารการศกึษา

107 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการประถมศกึษา

108 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการพฒันาชมุชน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

109 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

110 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา   

ทางการศกึษานอกระบบ

ทางการวดัผลการศกึษา-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

111 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา   ทางคณิตศาสตร์

ทางการวดัผลการศกึษา-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

112 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา   ทางคหกรรมศาสตร์

ทางการวดัผลการศกึษา-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  159



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
113 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-

จิตวิทยาและการแนะแนว

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

ทางการวดัผลการศกึษา-จิตวิทยาและ-

การแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

114 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา   ทางชีววิทยา

ทางการวดัผลการศกึษา-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

115 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางการวดัผลการศกึษา-บรรณรักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

116 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา    ทางประวตัิศาสตร์

ทางการวดัผลการศกึษา-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

117 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา    ทางพลศกึษา

ทางการวดัผลการศกึษา-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  160



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
118 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา   ทางภาษาไทย

ทางการวดัผลการศกึษา-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

119 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา   ทางภมิูศาสตร์

ทางการวดัผลการศกึษา-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

120 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ

เดิมช่ือวิชาเอกการศกึษานอกระบบโรงเรียน

121 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ  

ทางการวดัผลการศกึษา

ทางการศกึษานอกระบบ-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

122 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ   ทางคณิตศาสตร์

ทางการศกึษานอกระบบ-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

123 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ   ทางคหกรรมศาสตร์

ทางการศกึษานอกระบบ-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  161



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
124 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-

จิตวิทยาและการแนะแนว

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

ทางการศกึษานอกระบบ-จิตวิทยาและ-

การแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

125 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ   ทางชีววิทยา

ทางการศกึษานอกระบบ-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

126 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ    

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางการศกึษานอกระบบ-บรรณรักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

127 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ   ทางประวตัิศาสตร์

ทางการศกึษานอกระบบ-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

128 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ   ทางพลศกึษา

ทางการศกึษานอกระบบ-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  162



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
129 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ   ทางภาษาไทย

ทางการศกึษานอกระบบ-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

130 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ   ทางภมิูศาสตร์

ทางการศกึษานอกระบบ-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

131 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน

เปลี่ยนเป็นวิชาเอกการศกึษานอกระบบ

132 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษาปฐมวยั

เดิมช่ือวิชาเอกอนบุาลศกึษา

133 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษาพิเศษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษาพิเศษ

134 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษาอนบุาล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษาอนบุาล

135 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การอนบุาลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการอนบุาลศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกการศกึษาปฐมวยั

136 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร

เดิมช่ือวิชาเอกเกษตรศาสตร์

ศธ.  163



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
137 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเกษตรศาสตร์    ทางการเกษตร

เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกเกษตรกรรม

138 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์
139 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์    ทางการวดัผลการศกึษา 

ทางคณิตศาสตร์-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

140 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์     ทางการศกึษานอกระบบ

ทางคณิตศาสตร์-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

141 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์   ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

142 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์   ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

ทางคณิตศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  164



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
143 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์    ทางชีววิทยา

ทางคณิตศาสตร์-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

144 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์    ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์-บรรณารักษ์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

145 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์   ทางประวตัิศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

146 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์   ทางพลศกึษา

ทางคณิตศาสตร์-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

147 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์   ทางภาษาไทย

ทางคณิตศาสตร์-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

148 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์  ทางภมิูศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  165



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
149 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์
150 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการวดัผลการศกึษา

ทางคหกรรมศาสตร์-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

151 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางการศกึษานอกระบบ

ทางคหกรรมศาสตร์-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

152 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางคณิตศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

153 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

ทางคหกรรมศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

154 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางชีววิทยา

ทางคหกรรมศาสตร์-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  166



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
155 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

156 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางประวตัิศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

157 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางพลศกึษา

ทางคหกรรมศาสตร์-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

158 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางภาษาไทย

ทางคหกรรมศาสตร์-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

159 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

160 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศกึษา

ศธ.  167



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
161 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคอมพิวเตอร์ศกึษา

เดิมช่ือวิชาเอกคอมพิวเตอร์

162 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเคมี

163 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

เดิมช่ือวิชาเอกการแนะแนว

164 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-

การวดัผลการศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยาและการแนะแนวการวดัผล-

การศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

165 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-

การศกึษานอกระบบ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-

การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

166 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว 

ทางคณิตศาสตร์

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  168



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
167 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว 

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

168 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว   ทางชีววิทยา

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

169 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว 

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-

บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

170 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว 

ทางประวตัิศาสตร์

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  169



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
171 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางพลศกึษา

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

172 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว   ทางภาษาไทย

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

173 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว   ทางภมิูศาสตร์

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

174 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ช่างอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

175 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา

176 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา ทางการวดัผลการศกึษา

ทางชีววิทยา-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  170



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
177 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา   ทางการศกึษานอกระบบ

ทางชีววิทยา-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

178 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา   ทางคณิตศาสตร์

ทางชีววิทยา-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

179 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา   ทางคหกรรมศาสตร์

ทางชีววิทยา-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

180 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา   ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

ทางชีววิทยา-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

181 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา   ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางชีววิทยา-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

182 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางชีววิทยา   ทางประวตัิศาสตร์

ทางชีววิทยา-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  171



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
183 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา   ทางพลศกึษา

ทางชีววิทยา-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

184 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา   ทางภาษาไทย

ทางชีววิทยา-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

185 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา   ทางภมิูศาสตร์

ทางชีววิทยา-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

186 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางดนตรีศกึษา   ทางดริุยศิลป์

187 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีการศกึษา   ทางโสตทศันศกึษา

188 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา  

ทางโสตทศันศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกเทคโนโลยีและ-

นวตักรรมทางการศกึษา

ศธ.  172



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
189 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษา

ทางโสตทศันศกึษา

เดิมช่ือวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศกึษา

190 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางธุรกิจศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

191 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางนาฏศิลป์

192 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์

193 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา

ทางบรรณารักษศาสตร์-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

194 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์   

ทางการศกึษานอกระบบ

ทางบรรณารักษศาสตร์-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  173



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
195 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

196 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์   ทางคหกรรมศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

197 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-

จิตวิทยาและการแนะแนว

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

ทางบรรณารักษศาสตร์-จิตวิทยาและ-

การแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

198 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางชีววิทยา

ทางบรรณารักษศาสตร์-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

199 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางประวตัิศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  174



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
200 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางพลศกึษา

ทางบรรณารักษศาสตร์-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

201 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์   ทางภาษาไทย

ทางบรรณารักษศาสตร์-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

202 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางภมิูศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

203 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์

204 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์ ทางการวดัผลการศกึษา

ทางประวตัิศาสตร์-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

205 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์ ทางการศกึษานอกระบบ

ทางประวตัิศาสตร์-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  175



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
206 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางประวตัิศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์

ทางประวตัิศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

207 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประวตัิศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์

ทางประวตัิศาสตร์-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

208 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

ทางประวตัิศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

209 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์ ทางชีววิทยา

ทางประวตัิศาสตร์-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

210 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์   ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางประวตัิศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  176



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
211 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์ ทางพลศกึษา

ทางประวตัิศาสตร์-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

212 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางประวตัิศาสตร์ ทางภาษาไทย

ทางประวตัิศาสตร์-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

213 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางประวตัิศาสตร์   ทางภมิูศาสตร์

ทางประวตัิศาสตร์-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

214 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางปรัชญาและศาสนา

215 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

216 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา ทางการวดัการศกึษา

ทางพลศกึษา-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  177



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
217 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา ทางการศกึษานอกระบบ

ทางพลศกึษา-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

218 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา ทางคณิตศาสตร์

ทางพลศกึษา-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

219 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา ทางคหกรรมศาสตร์

ทางพลศกึษา-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

220 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

ทางพลศกึษา-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

221 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา ทางชีววิทยา

ทางพลศกึษา-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

222 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา   ทางบรรณารักษศาสตร์ 

ทางพลศกึษา-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  178



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
223 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา ทางประวตัิศาสตร์

ทางพลศกึษา-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

224 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา ทางภาษาไทย

ทางพลศกึษา-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

225 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา ทางภมิูศาสตร์

ทางพลศกึษา-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

226 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางฟิสิกส์
227 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาจีน

228 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย
229 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย ทางการวดัผลทางการศกึษา

ทางภาษาไทย-การวดัผลทางการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  179



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
230 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย ทางการศกึษานอกระบบ

ทางภาษาไทย-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

231 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย ทางคณิตศาสตร์

ทางภาษาไทย-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

232 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาไทย ทางคหกรรมศาสตร์

ทางภาษาไทย-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

233 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

ทางภาษาไทย-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

234 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาไทย ทางชีววิทยา

ทางภาษาไทย-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

235 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางภาษาไทย-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  180



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
236 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย ทางประวตัิศาสตร์

ทางภาษาไทย-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

237 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย ทางพลศกึษา

ทางภาษาไทย-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

238 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย ทางภมิูศาสตร์

ทางภาษาไทย-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

239 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาฝร่ังเศส

240 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ

241 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์

242 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์ ทางการวดัผลการศกึษา

ทางภมิูศาสตร์-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  181



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
243 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภมิูศาสตร์ ทางการศกึษานอกระบบ

ทางภมิูศาสตร์-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

244 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์

ทางภมิูศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

245 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์

ทางภมิูศาสตร์-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

246 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์ ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

ทางภมิูศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

247 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์ ทางชีววิทยา

ทางภมิูศาสตร์-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

248 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภมิูศาสตร์   ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางภมิูศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  182



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
249 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์ ทางประวตัิศาสตร์

ทางภมิูศาสตร์-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

250 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์ ทางพลศกึษา

ทางภมิูศาสตร์-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

251 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภมิูศาสตร์ ทางภาษาไทย

ทางภมิูศาสตร์-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

252 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป
253 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางศิลปกรรม ทางศิลปศกึษา
254 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางศิลปหตัถกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

255 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสงัคมศกึษา

ศธ.  183



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
256 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

257 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์

258 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์   ทางช่างก่อสร้าง

259 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างปัน้ดินเผา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางอตุสาหกรรมศิลป์   ทางช่างปัน้ดินเผา

260 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ 

สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางอตุสาหกรรมศิลป์   

ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

261 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างโลหะ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์    ทางช่างโลหะ

262 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์   ทางศิลปหตัถกรรม

263 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ 

สาขาออกแบบ-เขียนแบบ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางอตุสาหกรรมศิลป์   ทางออกแบบ-เขียนแบบ

ศธ.  184



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
264 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศาสนา   ทางพระพทุธศาสนา

265 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต(สหกรณ์) ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสหกรณ์

266 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การสง่เสริมและสื่อสารการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการสง่เสริมและสื่อสารการเกษตร

267 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

268 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป

269 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

270 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา    ทางชีววิทยาประยกุต์

271 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร    ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

272 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

ศธ.  185



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
273 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชา -

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

274 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางพืชศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

275 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

276 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา

(การฝึกและการจดัการกีฬา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศกึษา

277 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภยั

278 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

279 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

280 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพ

(การสง่เสริมสขุภาพเด็ก)

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ ทางสขุศกึษา

ศธ.  186



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
281 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์   ทางสตัวบาล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

282 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ    ทางสถิติประยกุต์

283 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวบาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางสตัวบาล  ทางการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

284 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสาธารณสขุชมุชน

285 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

286 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

287 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการทัว่ไป

288 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การบริหารงานอตุสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารงานอตุสาหกรรม

ศธ.  187



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
289 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การเลขานกุาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเลขานกุาร

290 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

291 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด

292 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การบริหารงานทัว่ไป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหารงานทัว่ไป   ทางการบริหาร

293 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การบริหารงานบคุคล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารงานบคุคล   ทางการบริหาร

294 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี

295 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การฝึกและการจดัการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางการฝึกและการจดัการกีฬา  ทางพลศกึษา

รับรองเฉพาะผู้จบปี 2532 - 2534/

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

296 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชมุชน

297 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสง่เสริมสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางการสง่เสริมสขุภาพ ทางสขุศกึษา

รับรองเฉพาะผู้จบปี 2532 และ 2533
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
298 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสง่เสริมสขุภาพเด็กเล็ก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางการสง่เสริมสขุภาพเด็กเล็ก   ทางสขุศกึษา

รับรองเฉพาะผู้จบปี 2534/

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

299 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี แขนงดนตรีไทย สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดริุยางคศิลป์ ทางดนตรี ทางดนตรีไทย

300 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี แขนงดนตรีสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดริุยางคศิลป์ ทางดนตรี ทางดนตรีสากล

301 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์และการละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปการละคร   ทางนาฏศิลป์และการละคร

302 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน

303 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารการกีฬา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารการกีฬา   ทางสื่อสารมวลชน

304 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์

305 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

306 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์   

ทางศิลปกรรม    ทางภาพพิมพ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
307 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาญ่ีปุ่ น

308 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาไทย

309 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ   ทางภาษาฝร่ังเศส

310 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษ

311 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษธุรกิจ   ทางภาษาองักฤษ

312 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

313 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวฒันธรรมศกึษา

314 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปการพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปกรรม ทางศิลปการพิมพ์

315 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
316 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

317 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารนิเทศศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

318 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปกรรม ทางออกแบบนิเทศศิลป์

319 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบประยกุต์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางออกแบบประยกุต์ศิลป์

320 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

321 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์บณัฑิต สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

322 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

323 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา

324 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
325 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด

326 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการบญัชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี

327 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการเลขานกุาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเลขานกุาร

328 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

329 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการบริหารงานอตุสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหารงานอตุสาหกรรม

330 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางธุรกิจบริการ

331 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการจดัการคณุภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   

ทางการจดัการคณุภาพ

332 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารงานบคุคล

ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
333 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

334 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

335 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร    ทางการประมง 

ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้

336 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

337 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

338 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สาขาวิชา -

ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

339 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

340 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

341 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสาธารณสขุชมุชน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
342 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางสิ่งทอ

343 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา

344 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาองค์การ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา     ทางจิตวิทยาองค์การ

345 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาจีน

346 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลกัสตูรหลงัอนปุริญญา

347 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

348 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

349 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ระดบัการศกึษา-

ขัน้พืน้ฐาน

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนวิทยาศาสตร์ระดบัการศกึษา-

ขัน้พืน้ฐาน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
350 ประกาศนียบตัรบณัฑิต พฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางพฒันาสงัคม ทางพฒันาชมุชน

351 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู การศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

352 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการคณุภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการจดัการคณุภาพ

353 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

354 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสง่เสริมสขุภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา    ทางการสง่เสริมสขุภาพ

355 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

356 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา

357 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
358 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิจยัและประเมินผลการศกึษา

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

359 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

360 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางหลกัสตูรและการสอน

361 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

362 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

363 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์

364 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

365 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สิ่งแวดล้อมศกึษา สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางสิ่งแวดล้อมศกึษา

ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ทางสิ่งแวดล้อม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
366 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและพฒันาท้องถ่ิน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม   ทางพฒันาชมุชน

ทางการวิจยัและพฒันาท้องถ่ิน

367 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและพฒันาเมือง สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม    ทางพฒันาชมุชน. 

ทางการวิจยัและพฒันาเมือง

368 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศกึษา

369 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศกึษา

370 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศกึษาเพ่ือการพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางไทยศกึษาเพ่ือการพฒันา

371 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษ์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

372 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

ศธ.  197



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
373 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยทุธศาสตร์การพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม   ทางยทุธศาสตร์การพฒันา

374 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและพฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม    ทางพฒันาชมุชน

ทางวิจยัและพฒันาสงัคม

375 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสขุภาพชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางการพฒันาสขุภาพชมุชน

376 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการเทคโนโลยี สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการเทคโนโลยี

377 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การศกึษาเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการศกึษาเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน 

ทางพฒันาสงัคม

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการทัว่ไป

2 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การจดัการส านกังาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการส านกังาน

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

4 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการบญัชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี

5 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการเลขานกุาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเลขานกุาร

6 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

7 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการบริหารงานอตุสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารงานอตุสาหกรรม

8 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจบริการ

9 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

10 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการทัว่ไป

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการบญัชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการเลขานกุาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเลขานกุาร

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชา

การเงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชา

การบริหารงานอตุสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหารงานอตุสาหกรรม

19 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการจดัการคณุภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการจดัการคณุภาพ

20 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางธุรกิจบริการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหารงานบคุคล   ทางการบริหาร

ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

22 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

24 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

25 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

26 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางบริหารธุรกิจ ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและพฒันาท้องถ่ิน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม   ทางพฒันาชมุชน

ทางการวิจยัและพฒันาท้องถ่ิน

บัณฑิตวิทยาลัย
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