
รหัสคณะ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด

0001 คณะทันตแพทยศาสตร ์                                                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23406.2500 22568.7500
0002 คณะเภสัชศาสตร ์สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ*                                                                                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24921.2500 20738.7500
0003 คณะเภสัชศาสตร ์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม*                                                                                                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23001.2500 20927.5000
0004 คณะสัตวแพทยศาสตร*์                                                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23578.7500 20707.5000
0005 คณะสหเวชศาสตร ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์                                                                                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22681.2500 19873.7500
0006 คณะสหเวชศาสตร ์สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21130.0000 19650.0000
0007 คณะสหเวชศาสตร ์สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร                                                                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22390.0000 19541.2500
0008 คณะสหเวชศาสตร ์สาขาวิชารังสีเทคนิค                                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21516.2500 19692.5000
0009 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                                                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19472.5000 17835.5000
0010 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร*์                                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19433.7500 17975.0000
0011 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร*์                                                                                                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20285.0000 17486.9500
0012 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคม*ี                                                                                                                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20080.0000 17802.5000
0013 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาชีววิทยา*                                                                                                                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19740.0000 17571.2500
0014 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสัตววิทยา*                                                                                                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18455.0000 15305.6000
0015 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส*์                                                                                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19309.8000 17362.5500
0016 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาพฤกษศาสตร*์                                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21385.0000 15766.2500
0017 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาพันธุศาสตร*์                                                                                                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19807.5000 15924.6500
0018 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม*                                                                                                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19902.5000 18266.2500
0019 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาธรณีวิทยา*                                                                                                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20507.5000 18828.7500
0020 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม*                                                                                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18911.2500 17258.7500
0021 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล*                                                                                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18637.5000 16797.5000
0022 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาชีวเคม*ี                                                                                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19551.2500 17275.0000
0023 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวัสดุศาสตร*์                                                                                                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19448.8000 17189.4500
0024 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา*                                                                                                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19994.6000 16650.0000
0025 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ*์                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17820.0000 16610.7000
0026 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร*                                                                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20057.5000 17843.2000
0027 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์                                                                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24216.2500 20956.2500
0028 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณ ี                                                                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22565.0000 20468.7500
0029 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ                                                                                                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20952.5000 19755.0000
0030 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                                                                                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22856.2500 21431.2500
0031 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม                                                                                                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22781.2500 20437.5000
0032 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม                                                                                                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22538.2000 20242.5000
0033 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน                                                                                                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22655.0000 21392.5000
0034 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง                                                                                                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20214.4500 18924.3500
0035 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต*                                                                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25192.5000 21834.4500
0036 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต*                                                                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22881.2500 20982.5000
0037 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต*ิ                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23191.2500 20673.3000



0038 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย*                                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24506.2500 21507.5000
0039 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ*                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21828.7500 20032.5000
0040 คณะเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23628.7500 20601.2500
0041 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)                                                                                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22228.7500 20048.8500
0042 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2)                                                                                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22903.7500 19248.7500
0043 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)                                                                                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26977.5000 24151.2500
0044 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1)                                                                                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22337.5000 21776.3500
0045 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1)                                                                                                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23677.5000 22354.4500
0046 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1)                                                                                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22731.2500 21880.0000
0047 คณะครุศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21273.7500 20530.0500
0048 คณะครุศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22070.0000 20537.5000
0049 คณะครุศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22173.7500 20782.9500
0050 คณะครุศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0051 คณะครุศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22144.3500 20953.7000
0052 คณะครุศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22235.0000 20878.7500
0053 คณะครุศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0054 คณะครุศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23687.5000 20620.7000
0055 คณะอักษรศาสตร ์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20727.6500 19723.2000
0056 คณะอักษรศาสตร ์สาขาวิชาอักษรศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23647.5000 20920.0000
0057 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25123.7500 23493.2000
0058 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24790.4500 23178.7500
0059 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1)                                                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26953.7500 24581.9500
0060 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21921.2500 19492.5000
0061 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23666.2500 19785.0000
0062 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24095.0000 22139.4500
0063 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22147.4000 20731.2500
0064 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24693.7500 21530.0000
0065 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22543.7500 21130.0000
0066 คณะนิเทศศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24296.2500 21266.2500
0067 คณะนิเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27481.2500 25647.5000
0068 คณะนิเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23777.5000 22540.0000
0069 คณะนิเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23213.7500 22923.7500
0070 คณะนิเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25245.2500 22578.7500
0071 คณะนิเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23626.2500 22687.5000
0072 คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน                                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17942.5000 13842.7000
0073 คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว ์วิทยาเขตบางเขน                                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16578.7500 12437.5000
0074 คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน                                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16921.2500 13583.9500
0075 คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน                                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15817.5000 14226.2500



0076 คณะเกษตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตบางเขน                                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17988.1000 15705.2500
0077 คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน วิทยาเขตบางเขน                                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15591.2500 13654.3500
0078 คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาต ิ วิทยาเขตบางเขน                                                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14206.2500 12332.4000
0079 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20466.2500 18858.7500
0080 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19765.0000 17958.0500
0081 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต                                                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19458.7500 17688.7500
0082 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19803.7500 18403.7500
0083 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญช ี                                                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21253.7500 19691.2500
0084 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญช ีภาคพิเศษ                                                                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19682.5000 18623.7500
0085 คณะประมง                                                                                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16861.2500 13403.3000
0086 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21900.0000 18763.7500
0087 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25202.5000 23533.7500
0088 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20244.4000 17140.1500
0089 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18402.5000 14045.0000
0090 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23960.0000 21310.0000
0091 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21940.0000 19718.7500
0092 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22566.2500 21046.2500
0093 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาวรรณคด ีกลุ่มวรรณคดีไทย                                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21333.7500 20211.2500
0094 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาวรรณคด ีกลุ่มวรรณคดีอังกฤษ                                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23387.5000 21947.5000
0095 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20185.7000 18282.5000
0096 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 1                                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23483.7500 21599.9500
0097 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20349.3500 19234.3000
0098 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0099 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19870.0000 19431.2500
0100 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21293.7500 19417.5000
0101 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20183.7500 18907.5000
0102 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23467.5000 22966.5000
0103 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22278.2000 20312.5000
0104 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20021.9500 19963.7500
0105 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21398.7500 19940.0000
0106 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20446.2500 20426.2500
0107 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0108 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20441.2500 19852.5000
0109 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ                                                                                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23406.2500 21708.7500
0110 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22764.4500 20836.9500
0111 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาคพิเศษ                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24242.5500 21113.7500
0112 คณะวนศาสตร ์สาขาวิชาวนศาสตร ์                                                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17368.1500 14346.2500
0113 คณะวนศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม ้                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14441.2500 13377.4500



0114 คณะวนศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ                                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16483.7500 14106.9500
0115 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17321.2500 15385.0000
0116 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคม ี                                                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18056.5000 16290.0000
0117 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18153.7500 16282.5000
0118 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18712.5000 15990.6000
0119 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสัตววิทยา                                                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18576.2500 15021.4500
0120 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาพฤกษศาสตร ์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15818.7500 14421.6500
0121 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาพันธุศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16900.0000 13765.0000
0122 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17126.2500 15796.8500
0123 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาชีวเคม ี                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17618.2000 15777.5000
0124 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังส ี                                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16848.7500 14992.7000
0125 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19635.0000 15008.3000
0126 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19665.8500 16034.3500
0127 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสถิต ิ                                                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17997.1000 15408.7500
0128 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ                                                                                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18283.7500 15993.2000
0129 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร ์                                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18891.3500 14034.6000
0130 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ภาคพิเศษ                                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15757.5000 14097.5000
0131 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสถิต ิภาคพิเศษ                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15465.0000 13872.5000
0132 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16076.2500 10391.2500
0133 คณะวิศวกรรมศาสตร ์กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์วิศวกรรมเคม ีวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ)                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21120.0000 19343.5500
0134 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ                                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21725.0000 20402.5000
0135 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21593.1500 19932.5000
0136 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี                                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21263.7500 20097.5000
0137 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21241.2500 19520.7000
0138 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20952.5000 19565.0000
0139 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18891.2500 18040.0000
0140 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21490.0000 19423.7500
0141 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19054.4000 17378.7500
0142 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ                                                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19942.5000 17331.2500
0143 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19228.9000 18098.7500
0144 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20720.0000 18846.0000
0145 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาต ิ2 ปริญญา)                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21538.9000 19725.0000
0146 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19047.5000 18207.5000
0147 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู ้(หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18442.5000 10815.0000
0148 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19888.2000 16715.7000
0149 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18398.7500 12253.7500
0150 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17048.7500 12238.7500
0151 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ)                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18778.7500 16582.5000



0152 สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18975.6500 15144.4500
0153 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ์(หลักสูตร 5 ปี)                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22386.2500 21483.7500
0154 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร ์(หลักสูตร 5 ปี)                                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22717.5000 21292.5000
0155 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20748.7000 18808.7500
0156 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20711.2500 19382.5000
0157 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20543.7500 18950.0000
0158 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20382.5000 18614.6000
0159 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20666.2500 18775.8500
0160 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร                                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18835.0000 16615.0000
0161 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19128.7500 16826.2500
0162 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18760.0000 17123.7500
0163 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ                                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19186.2500 17344.3000
0164 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ                                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17897.5000 15715.0000
0165 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ ์ภาคพิเศษ                                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18045.0000 15931.2500
0166 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ                                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17868.7500 15858.7500
0167 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21398.7500 18845.6000
0168 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19832.7000 18377.5000
0169 คณะสัตวแพทยศาสตร ์                                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22442.5000 20475.0000
0170 คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19826.2500 17673.7500
0171 คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสัตว ์                                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19987.5000 16776.2500
0172 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17872.5000 16395.0000
0173 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาคลินิก)                                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18182.5000 16781.2500
0174 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ)                                                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17160.0000 15758.7500
0175 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน)                                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15931.2000 15148.7500
0176 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภูมิศาสตร ์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16337.5000 14499.9500
0177 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0178 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17442.5000 17141.2500
0179 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18662.5000 18662.5000
0180 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18548.7500 17289.4500
0181 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18547.5000 17400.0000
0182 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0183 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18823.2000 17062.3500
0184 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19381.2500 18305.0000
0185 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19543.7500 18202.5500
0186 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0187 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18506.9500 18353.7500
0188 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18593.2000 18278.1000
0189 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18488.7500 18488.7500



0190 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19258.7500 18285.0000
0191 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18691.2500 18272.5000
0192 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18948.7500 18362.5500
0193 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19304.5000 18418.7500
0194 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19190.0000 18347.5000
0195 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18699.4500 18699.4500
0196 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18578.3500 18217.5000
0197 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19442.5000 18337.5000
0198 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18990.0000 18091.2500
0199 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19180.0000 18153.7500
0200 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18498.7500 18010.0000
0201 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0202 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19747.5000 19208.7500
0203 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22353.7500 19326.2500
0204 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19488.8000 19488.8000
0205 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20952.5000 19787.5000
0206 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22015.6000 19199.4000
0207 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20522.5000 20522.5000
0208 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19176.2500 18392.5000
0209 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19528.7500 19041.2500
0210 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19110.0000 18930.0000
0211 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19215.0000 18975.0000
0212 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19555.0000 19361.2500
0213 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20546.2500 20546.2500
0214 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20193.7500 19206.2500
0215 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18797.5000 16893.7500
0216 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18076.2500 18076.2500
0217 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17962.5000 17286.9500
0218 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17571.2500 17553.7500
0219 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17770.6000 17301.2500
0220 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17942.5000 17213.6000
0221 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0222 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18451.2500 16881.4000
0223 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18030.0500 16655.0000
0224 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17262.5000 16692.5000
0225 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17708.7500 16991.2500
0226 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18272.0000 16639.4500
0227 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17146.2500 16813.7500



0228 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16693.7500 16567.5000
0229 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19046.2500 16623.7500
0230 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17816.2500 16646.3000
0231 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17851.2500 16773.7500
0232 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17474.3000 16596.8000
0233 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0234 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19165.0000 18183.8000
0235 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19142.5500 18162.5000
0236 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19138.0500 18426.3000
0237 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18304.5000 18118.7500
0238 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19148.7500 18137.5000
0239 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0240 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18570.0000 16527.5000
0241 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18895.0000 17863.7500
0242 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18447.5000 18447.5000
0243 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17842.5000 17782.5000
0244 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18675.0000 17918.7500
0245 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0246 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19585.0000 17898.7500
0247 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0248 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18281.2500 17791.2500
0249 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17633.7500 17633.7500
0250 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18027.5000 17600.0000
0251 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18646.2500 17472.5000
0252 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0253 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18628.7500 17355.0000
0254 คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17018.7500 14743.7500
0255 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18835.0000 16266.2500
0256 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ                                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16706.2500 14275.0000
0257 คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา พืชสวน พืชไร่นา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) วิทยาเขตกำแพงแสน                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16291.2500 12545.0000
0258 คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15521.2500 12438.9500
0259 คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16128.7500 12896.2500
0260 คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาสัตวศาสตร ์วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17570.6000 14525.0000
0261 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16925.0000 13741.2500
0262 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17413.4500 15851.2500
0263 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17343.7500 15267.5000
0264 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17070.0000 15136.2500
0265 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17020.6000 15806.4000



0266 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส ์วิทยาเขตกำแพงแสน                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19187.5000 15082.5000
0267 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18061.2500 15765.0000
0268 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส ์(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15582.5000 13794.4000
0269 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16317.5000 14226.2500
0270 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13687.5000 12400.0000
0271 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15808.7500 14155.0000
0272 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (วท.บ.)(หลักสูตร 4 ปี) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15762.5000 12356.2500
0273 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์การจัดการเรียนรู ้(หลักสูตร 5 ป)ีสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (ศษ.บ.) วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที ่1                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19350.0000 16911.9500
0274 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์การจัดการเรียนรู ้(หลักสูตร 5 ป)ีสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ศษ.บ.) วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที ่1                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21842.5000 20518.7500
0275 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์การจัดการเรียนรู ้(หลักสูตร 5 ป)ีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.) วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที ่2                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19383.7500 17677.5000
0276 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์การจัดการเรียนรู ้(หลักสูตร 5 ป)ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.) วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19440.0000 17902.5000
0277 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคม ีวิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16039.3500 14035.0500
0278 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส ์วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15878.7500 13590.0000
0279 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15241.2500 12975.0000
0280 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17021.2500 13857.5000
0281 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17756.9500 12701.5000
0282 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23196.2500 20653.7500
0283 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17941.2500 15661.2500
0284 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17567.5000 15218.7500
0285 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศสตร ์สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18648.7500 17020.0000
0286 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15100.0000 12501.2500
0287 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14433.7500 10412.5500
0288 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รูปแบบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) **                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22425.0000 20021.9500
0289 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส **                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19516.2500 18028.7500
0290 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน **                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0291 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น **                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19882.1500 17713.7500
0292 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน **                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19342.5000 17730.0000
0293 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ **                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20911.0000 20911.0000
0294 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี **                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19805.0000 19805.0000
0295 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาตะวันออก  วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 1**                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20475.0000 17321.2500
0296 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส **                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17673.7500 17673.7500
0297 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน **                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0298 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น **                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17963.7500 17963.7500
0299 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน **                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18611.2500 17479.4500
0300 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ **                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0301 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี**                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0302 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16430.0000 14261.2500
0303 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(การปกครอง) รูปแบบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19395.0000 17962.7500



0304 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13780.0000 08334.7500
0305 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17086.3000 15362.5000
0306 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17501.2500 15125.0000
0307 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17926.2500 15120.7000
0308 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17695.5000 15422.3500
0309 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13224.4500 11373.7500
0310 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16603.7500 13020.0000
0311 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15165.0000 09380.8500
0312 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16882.5000 14987.5000
0313 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) รูปแบบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) **                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19907.5000 17781.2500
0314 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส **            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18258.7500 12663.3000
0315 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน **             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16383.7500 14308.7500
0316 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น **             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17548.7500 12613.7500
0317 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน **                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18577.5000 12619.3000
0318 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ **              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13868.7500 13868.7500
0319 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน (Q13) รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี **                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17715.0000 13198.3000
0320 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาเขตกำแพงแสน                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16052.9000 14530.0000
0321 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14777.5000 11316.9000
0322 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) วิทยาเขตกำแพงแสน ***                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16246.7000 11465.0000
0323 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา                                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16708.7500 14717.5000
0324 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา                                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17438.7500 15163.7500
0325 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน วิทยาเขตศรีราชา                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20033.7500 15362.5000
0326 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18612.5000 15878.7500
0327 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตศรีราชา                                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18130.0000 15382.5000
0328 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตศรีราชา                                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19562.5000 16875.0000
0329 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์วิทยาเขตศรีราชา                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19492.5000 16206.2500
0330 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16493.7500 14751.2500
0331 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15750.0000 14961.2500
0332 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17394.4500 15322.5000
0333 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17638.7500 15446.2500
0334 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15813.3500 14963.7500
0335 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17006.9500 16452.5000
0336 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา                                                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17811.2500 15596.2500
0337 คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์วิทยาเขตศรีราชา                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15217.5000 13072.5000
0338 คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15225.0000 13251.2500
0339 คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14485.0000 12288.8000
0340 คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา สาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15933.7500 11711.2000
0341 คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14593.7500 12469.0000



0342 คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา สาขาวิชาเคม ี                                                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15988.7500 13876.2500
0343 คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14217.5000 11716.2500
0344 คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13292.5000 09806.6500
0345 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตศรีราชา                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17118.7500 14551.2500
0346 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตศรีราชา                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16975.0000 15265.0000
0347 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16944.4000 15303.7500
0348 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์วิทยาเขตศรีราชา                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17160.0000 14331.2500
0349 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตศรีราชา                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16926.2500 14503.7500
0350 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15332.5000 13645.9000
0351 คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18633.7500 14507.5000
0352 คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์(ภาคพิเศษ)                                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16100.0000 12188.7500
0353 คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิทยาเขตศรีราชา                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18617.5000 14672.2000
0354 คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ วิทยาเขตศรีราชา ****                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17361.2500 15033.5000
0355 คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิสาขาวิชาการขนส่งทางทะเล วิทยาเขตศรีราชา ****                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16206.2500 14025.7000
0356 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16071.2500 10365.2500
0357 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์วิทยาเขตฯสกลนคร                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15457.1500 09329.4000
0358 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15078.7500 08715.0000
0359 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11355.6000 09733.7500
0360 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเคมีประยุกต ์วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15147.5000 11276.8500
0361 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14821.2500 08938.7500
0362 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร(์ภาคพิเศษ) วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14581.2500 12101.2500
0363 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13761.2500 10512.4500
0364 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0365 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14303.7500 07421.2500
0366 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12859.0000 09777.5000
0367 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร วิทยาเขตฯสกลนคร                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11917.5000 09275.0000
0368 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14154.3500 11302.5000
0369 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12186.3000 09488.7500
0370 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12715.2000 10531.2500
0371 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14308.7500 08226.2500
0372 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ีวิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16676.2500 12033.8000
0373 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14018.8000 08941.4000
0374 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19455.0000 12961.6000
0375 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19876.2500 09208.7500
0376 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14975.0000 08111.2500
0377 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร ์วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20005.0000 07307.5000
0378 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16356.2500 14450.0000
0379 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตฯ สกลนคร                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15526.3000 09540.0000



0380 คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20401.7500 18611.2500
0381 คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21182.1000 18000.0000
0382 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20023.7000 17943.7500
0383 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18331.2500 16656.2500
0384 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19372.5000 16670.0000
0385 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18377.5000 16742.5000
0386 คณะทันตแพทยศาสตร ์                                                                                                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23056.2500 22027.5000
0387 คณะเภสัชศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21637.5000 20173.2000
0388 คณะสัตวแพทยศาสตร ์                                                                                                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21630.0000 20177.5000
0389 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16373.7500 12872.5000
0390 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร                                                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16220.0000 13310.0000
0391 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวิชาการประมง                                                                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15268.7500 13467.5000
0392 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม                                                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15732.9500 13157.0500
0393 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19168.2000 15431.8500
0394 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคม ี                                                                                                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18738.3500 15190.0000
0395 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18852.5000 15224.6000
0396 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์                                                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16662.5000 14773.5000
0397 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17247.5000 14430.4500
0398 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสถิต ิ                                                                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16382.9500 14012.5000
0399 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์                                                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15541.2500 12960.6000
0400 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16870.0000 13700.7000
0401 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา                                                                                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17984.4500 15061.2500
0402 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาชีวเคม ี                                                                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18657.5000 14428.7500
0403 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15727.5000 13945.0000
0404 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15575.7500 13276.8500
0405 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสารสนเทศสถิต ิ                                                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15223.5000 12270.6000
0406 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี                                                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16510.0000 13355.0000
0407 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15067.5000 13420.7000
0408 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ ี                                                                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18065.0000 15391.2500
0409 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16428.3500 14638.7500
0410 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต                                                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15478.7000 13673.8000
0411 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป                                                                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20633.7500 16162.5000
0412 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร                                                                                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16072.8000 14948.7500
0413 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19392.5000 16055.0000
0414 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18791.2500 15809.2500
0415 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18816.2500 16498.2000
0416 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี(โครงการพิเศษ)                                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17223.7500 15268.1500
0417 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19229.3500 17651.5000



0418 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม                                                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18166.2500 16990.0000
0419 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20217.5000 19866.2500
0420 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเดี่ยวเคมี                                                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20661.2500 20145.0000
0421 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเดี่ยวชีววิทยา                                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21547.5000 20096.2500
0422 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเดี่ยวฟิสิกส์                                                                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21735.0000 19498.7500
0423 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา                                                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20166.5000 18266.2500
0424 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                                                                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21671.2500 21136.2500
0425 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21579.5500 20706.2500
0426 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น                                                                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22056.8500 19666.2500
0427 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา                                                                                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21466.2500 19455.0000
0428 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19973.7500 19043.8500
0429 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาศิลปศึกษา                                                                                                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19712.5000 19316.2500
0430 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20880.0000 17095.0000
0431 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19316.2500 16282.5500
0432 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ  (รูปแบบที่ 1)                                                                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21053.5000 19238.7500
0433 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส(รูปแบบที่2)                                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0434 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน(รูปแบบที2่)                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0435 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น(รูปแบบที่2)                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0436 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0437 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบที่ 1)                                                                                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23471.2500 21412.5000
0438 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0439 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0440 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0441 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที ่2)                                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0442 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน (รูปแบบที่ 1)                                                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22810.0000 19921.2500
0443 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0444 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0445 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21343.6000 21343.6000
0446 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0447 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย (รูปแบบที่ 1)                                                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21288.7500 19273.7500
0448 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที ่2)                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0449 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0450 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0451 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0452 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (รูปแบบที่ 1)                                                                                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19740.0000 17401.5000
0453 คณะมนุษยศาสตร์ฯสาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส(รูปแบบที่2)                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0454 คณะมนุษยศาสตร์ฯสาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน(รูปแบบที่2)                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0455 คณะมนุษยศาสตร์ฯสาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น(รูปแบบที2่)                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น



0456 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0457 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1)                                                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22723.7500 20162.5000
0458 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0459 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0460 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที ่2)                                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21060.0000 21060.0000
0461 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0462 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1)                                                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22320.0000 19141.2500
0463 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0464 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที ่2)                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0465 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0466 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19498.7500 19498.7500
0467 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบที่ 1)                                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22835.7500 20808.7500
0468 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0469 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0470 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที ่2)                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0471 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที ่2)                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0472 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21375.2500 18261.2500
0473 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0474 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0475 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18379.9500 18379.9500
0476 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0477 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที ่2)                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0478 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)                                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0479 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รูปแบบที่ 1)                                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21160.0000 17931.7500
0480 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0481 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที ่2)                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0482 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที ่2)                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0483 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที ่2)                                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0484 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน                                                                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18848.7500 16177.1000
0485 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18482.5000 15527.4500
0486 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต                                                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19665.7000 18016.9500
0487 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท ์                                                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21418.9000 18171.2500
0488 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                                                                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20238.7500 17926.2500
0489 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19597.5000 15360.0000
0490 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18773.7500 16327.1000
0491 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาทัศนศิลป ์                                                                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18110.7000 16593.9500
0492 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19318.7500 17971.5000
0493 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์แขนงวิชาดนตรีตะวันตก                                                                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20128.3500 19657.0000



0494 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์แขนงวิชาดนตรีไทย                                                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15637.5000 14848.1000
0495 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง                                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17847.4500 12284.8000
0496 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป ์                                                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19503.7500 15719.7500
0497 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร                                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17606.4500 16151.2500
0498 คณะนิติศาสตร ์                                                                                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19301.2500 19100.0000
0499 คณะนิติศาสตร ์ (รูปแบบที่ 1)                                                                                                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23553.7500 18761.2500
0500 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รูปแบบที่ 1)                                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19650.0000 17037.4500
0501 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0502 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0503 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0504 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0505 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0506 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (รูปแบบที่ 1)                                                                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19887.5000 17169.7500
0507 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0508 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0509 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0510 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0511 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาบาลี(รูปแบบที่ 2)                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0512 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (รูปแบบที่ 1)                                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18561.2500 16146.7000
0513 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ                                                                                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0514 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ รูปแบบที่ 1                                                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21754.7500 18067.2000
0515 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ เลือกสอบฝรั่งเศส (รูปแบบที ่2)                                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0516 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ เลือกสอบเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0517 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ เลือกสอบญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0518 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ เลือกสอบจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0519 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาธุรกิจระดับโลก                                                                                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18829.5000 18829.5000
0520 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาธุรกิจระดับโลก รูปแบบที่ 1                                                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21124.2500 18111.2500
0521 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาธุรกิจระดับโลก เลือกสอบวิชาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0522 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาธุรกิจระดับโลก เลือกสอบวิชาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0523 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาธุรกิจระดับโลก เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0524 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาธุรกิจระดับโลก เลือกสอบวิชาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0525 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ                                                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0526 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ รูปแบบที่ 1                                                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21981.2500 17956.2500
0527 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0528 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0529 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0530 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0531 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น



0532 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 1                                                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19868.7500 17607.5000
0533 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0534 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0535 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0536 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0537 วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน                                                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14755.5500 08148.7500
0538 วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (รูปแบบที่ 1)                                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17675.0000 06358.2000
0539 วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)                                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15211.0500 08796.4500
0540 วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที ่2)                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0541 วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14682.5000 10496.1500
0542 วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)                                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17548.7500 09287.3000
0543 วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที ่2)                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16572.8500 16572.8500
0544 วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15755.0500 08815.0000
0545 วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต                                                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17273.7500 13127.5000
0546 วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12756.2500 08905.0000
0547 วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ สาขาวิชาการประมง                                                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12551.8500 09966.2500
0548 วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14499.3500 07918.7500
0549 วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร                                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13581.2500 08570.0000
0550 วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14273.8500 11052.5000
0551 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16260.0500 08373.7500
0552 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชานิติศาสตร ์(พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15366.2500 08385.0000
0553 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชานิติศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ รูปแบบที่ 1                                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18676.2500 08532.5000
0554 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชานิติศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15496.2500 12785.0000
0555 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชานิติศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0556 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชานิติศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14182.5000 13241.2500
0557 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชานิติศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12737.5000 12513.7500
0558 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชานิติศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0559 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14203.7500 08262.6500
0560 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ รูปแบบที่ 1                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17502.5000 09427.5000
0561 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0562 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0563 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11418.7500 11418.7500
0564 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14253.2500 14253.2500
0565 วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14577.5000 12477.5000
0566 วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13872.4000 08429.6000
0567 วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 1)                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18185.0000 08263.7500
0568 วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11822.5000 11822.5000
0569 วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น



0570 วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10889.4000 10889.4000
0571 วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13408.7500 10983.2500
0572 วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (พื้นฐานศิลปศาสตร)์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0573 คณะเภสัชศาสตร ์ หลักสูตร 6 ปี                                                                                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22624.6000 19910.0000
0574 คณะพยาบาลศาสตร ์หลักสูตรปกต ิ                                                                                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21048.7500 17758.7500
0575 คณะพยาบาลศาสตร ์ หลักสูตรนานาชาต ิ                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18640.0000 17699.4500
0576 คณะสัตวแพทยศาสตร ์                                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21347.5000 20153.7500
0577 คณะเทคนิคการแพทย ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์                                                                                                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20976.2500 18997.5000
0578 คณะเทคนิคการแพทย ์ สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19942.5000 18510.7000
0579 คณะเทคนิคการแพทย ์ สาขาวิชารังสีเทคนิค                                                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20867.5000 18922.4000
0580 คณะเทคนิคการแพทย ์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด                                                                                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20720.0000 17945.0000
0581 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ เทคโนโลยีการบรรจ ุ                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16586.2500 14546.2500
0582 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร                                                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16548.7500 13520.6000
0583 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล                                                                                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15388.7500 13588.7500
0584 คณะเกษตรศาสตร ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร                                                                                                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16211.2500 13493.7500
0585 คณะเกษตรศาสตร ์ สาขาวิชาพืชไร ่พืชสวน ปฐพีศาสตร ์สัตวบาล  ฯลฯ                                                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16775.0000 13018.2000
0586 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19304.4500 16923.7500
0587 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19338.7500 16738.7500
0588 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20238.7500 17941.2500
0589 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20012.5000 15917.5000
0590 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18178.7500 16216.2500
0591 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19535.0000 17180.0000
0592 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ่                                                                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17868.2000 16392.5000
0593 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา                                                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17885.0000 14046.9500
0594 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาต ิ                                                                                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19317.5000 14038.7500
0595 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)                                                                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16715.0000 15135.1000
0596 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)                                                                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16906.9000 15785.0000
0597 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)                                                                                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17416.2500 15767.4500
0598 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาเคม ีเคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลย ี                                                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17114.6000 15177.5000
0599 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา                                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18705.9000 15355.0000
0600 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาฟิสิกส ์วัสดุศาสตร ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17511.9500 14813.7500
0601 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา                                                                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20085.0000 17163.7500
0602 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์สถิต ิ                                                                                                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17986.2500 14880.0000
0603 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16963.7500 14322.0500
0604 คณะวิจิตรศิลป ์ สาขาวิชาศิลปะไทย                                                                                                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17901.2500 16316.2500
0605 คณะวิจิตรศิลป ์ สาขาวิชาการออกแบบ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21196.2500 17985.6000
0606 คณะวิจิตรศิลป ์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ                                                                                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19250.0000 16805.0000
0607 คณะวิจิตรศิลป ์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ                                                                                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20069.3500 17068.7500



0608 คณะวิจิตรศิลป ์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง                                                                                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19972.5000 15496.2500
0609 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)                                                                                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21016.2500 17956.3000
0610 คณะบริหารธุรกิจ                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20573.7500 18048.6500
0611 คณะบริหารธุรกิจ  (ภาคพิเศษ)                                                                                                                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21838.8500 16651.2500
0612 คณะเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20155.5500 16793.7500
0613 คณะเศรษฐศาสตร ์ หลักสูตรตร-ีโท สองภาษา                                                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20353.2000 16327.5000
0614 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18253.7500 16638.0000
0615 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17393.7500 16657.5000
0616 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19368.7500 16700.0000
0617 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17635.0000 16630.0000
0618 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17710.0000 16657.5000
0619 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0620 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18963.7500 16636.2500
0621 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20460.0000 16766.1000
0622 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17475.0000 16748.7500
0623 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17979.2500 16931.2500
0624 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18138.7500 16663.7500
0625 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ  พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20317.5000 17827.5000
0626 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19625.0000 17896.2500
0627 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18660.0500 17918.7500
0628 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18486.2500 17842.5000
0629 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาจีน                                                                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19162.5000 17860.0000
0630 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาอาหรับ                                                                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0631 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0632 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                                                                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23161.2500 20818.7500
0633 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0634 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0635 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0636 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0637 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0638 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0639 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์  (ภาคพิเศษ)                                                                                                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0640 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1  (ภาคพิเศษ)                                                                                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21498.9000 18306.2500
0641 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  (ภาคพิเศษ)                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0642 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  (ภาคพิเศษ)                                                                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0643 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  (ภาคพิเศษ)                                                                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0644 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน  (ภาคพิเศษ)                                                                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0645 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ  (ภาคพิเศษ)                                                                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



0646 คณะนิติศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี  (ภาคพิเศษ)                                                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18312.8500 18312.8500
0647 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21993.7500 20646.2500
0648 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21156.7500 20577.5000
0649 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24991.2500 21205.0000
0650 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20447.5000 19627.5000
0651 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาเคม ี                                                                                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22044.5500 20899.4500
0652 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21441.2500 20432.5000
0653 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22253.3000 21120.0000
0654 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ                                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21169.4500 19696.2500
0655 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาประถมศึกษา                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21051.2500 20083.7500
0656 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19192.5000 17460.0000
0657 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23021.2500 21473.7500
0658 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20171.2500 17880.7500
0659 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0660 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  พื้นฐานศิลปศาสตร ์                                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25288.2000 22083.7500
0661 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19345.0000 15997.5000
0662 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21190.7500 16448.8500
0663 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20663.5000 18722.5000
0664 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน                                                                                                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20128.7500 19305.0000
0665 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20251.5000 19133.7500
0666 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาปรัชญา                                                                                                                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20636.7500 18010.8500
0667 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก                                                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19330.1000 18235.0000
0668 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ                                                                                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20695.1500 16808.7500
0669 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22010.0000 19904.2500
0670 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22175.0000 19693.7500
0671 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19807.5000 18602.5000
0672 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22016.0000 20403.7500
0673 คณะการสื่อสารมวลชน  พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0674 คณะการสื่อสารมวลชน  พื้นฐานศิลปศาสตร ์ รูปแบบที่ 1                                                                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23303.7500 19650.2500
0675 คณะการสื่อสารมวลชน  พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0676 คณะการสื่อสารมวลชน  พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0677 คณะการสื่อสารมวลชน  พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0678 คณะการสื่อสารมวลชน  พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0679 คณะการสื่อสารมวลชน  พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0680 คณะการสื่อสารมวลชน  พื้นฐานศิลปศาสตร ์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                                                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20021.2500 20021.2500
0681 คณะสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ประเภทวิทย์                                                                                                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18452.5000 15707.5000
0682 คณะสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                                                                                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20383.7000 18776.2500
0683 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรนานาชาต ิประเภทวิทย์                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14637.5000 09667.5000



0684 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศาสตร ์หลักสูตรนานาชาต ิ                                                                                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18635.0000 17225.0000
0685 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์หลักสูตรนานาชาต ิ                                                                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14181.2500 12660.0000
0686 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิชาแอนนิเมชัน                                                                                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15150.4000 13738.7500
0687 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15551.8500 13168.7500
0688 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ 15770.0000 13367.5000
0689 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                       มหาวิทยาลัยทักษิณ 16751.2500 14265.0000
0690 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การตลาด                                                                                            มหาวิทยาลัยทักษิณ 14958.7500 13507.5000
0691 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ                                                                           มหาวิทยาลัยทักษิณ 15082.5000 12910.0000
0692 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก                                                                                มหาวิทยาลัยทักษิณ 14082.6500 11713.7500
0693 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                          มหาวิทยาลัยทักษิณ 19442.5000 17323.7500
0694 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน แผน 1 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี)                                                                           มหาวิทยาลัยทักษิณ 19601.2500 15551.2500
0695 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน แผน 2 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี)                                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ 18251.2500 15814.4500
0696 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                                      มหาวิทยาลัยทักษิณ 17109.0000 08941.2500
0697 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษามลาย ู                                                                                                       มหาวิทยาลัยทักษิณ 18230.0000 11737.5000
0698 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                       มหาวิทยาลัยทักษิณ 20890.0000 18263.7500
0699 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                                                                         มหาวิทยาลัยทักษิณ 18830.0000 14141.7500
0700 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน                                                                                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ 17834.7500 14013.7500
0701 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยทักษิณ 22202.2000 14252.5000
0702 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา                                                                                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ 16955.0000 14101.7500
0703 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยทักษิณ 16380.0000 13688.5000
0704 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น                                                                                                มหาวิทยาลัยทักษิณ 18213.7500 15193.2500
0705 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภูมิศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยทักษิณ 13020.0000 08033.3500
0706 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์กลุ่มเรียนที่วิทยาเขตสงขลา                                                                                           มหาวิทยาลัยทักษิณ 17420.0000 12241.2500
0707 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1 กลุ่มเรียนที่วิทยาเขตสงขลา                                                                                มหาวิทยาลัยทักษิณ 19515.0000 14264.5000
0708 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์กลุ่มเรียนที่วิทยาเขตพัทลุง                                                                                          มหาวิทยาลัยทักษิณ 13263.7500 06793.0000
0709 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1 กลุ่มเรียนที่วิทยาเขตพัทลุง                                                                               มหาวิทยาลัยทักษิณ 15285.0000 07447.0000
0710 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา                                                                                                มหาวิทยาลัยทักษิณ 18947.5000 16267.5000
0711 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา                                                                                                   มหาวิทยาลัยทักษิณ 17990.4000 16143.7500
0712 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยทักษิณ 19945.7000 17176.2000
0713 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                มหาวิทยาลัยทักษิณ 18792.5000 17495.0000
0714 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ 20548.7000 19158.7500
0715 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                 มหาวิทยาลัยทักษิณ 21497.5000 19839.5000
0716 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                                 มหาวิทยาลัยทักษิณ 20175.0000 18897.5000
0717 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                              มหาวิทยาลัยทักษิณ 19625.0000 18941.2500
0718 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร-์เคมี                                                                                         มหาวิทยาลัยทักษิณ 19816.2500 17728.7500
0719 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร-์ฟิสิกส ์                                                                                     มหาวิทยาลัยทักษิณ 18086.2500 17542.5000
0720 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร-์ชีววิทยา                                                                                     มหาวิทยาลัยทักษิณ 18731.2500 17511.2500
0721 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาพืชศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยทักษิณ 12371.9000 10087.5000



0722 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสัตวศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยทักษิณ 13093.7500 09403.5000
0723 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร                                                                                     มหาวิทยาลัยทักษิณ 13182.4500 08770.0000
0724 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน                                                                              มหาวิทยาลัยทักษิณ 10640.0000 10640.0000
0725 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย                                                                                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ 15862.5000 15182.5000
0726 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                                มหาวิทยาลัยทักษิณ 14893.7500 11521.1500
0727 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยทักษิณ 16273.7500 14261.2500
0728 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย                                                                                 มหาวิทยาลัยทักษิณ 15697.5000 12575.7500
0729 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสถิต ิ                                                                                                                         มหาวิทยาลัยทักษิณ 12208.7500 10047.5000
0730 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ 14631.6500 12322.5000
0731 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยทักษิณ 13493.3000 08143.7500
0732 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                              มหาวิทยาลัยทักษิณ 12587.9500 07136.2500
0733 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยทักษิณ 14303.7500 12150.0000
0734 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา                                                                                                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ 13892.5000 09745.0000
0735 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                                         มหาวิทยาลัยทักษิณ 12819.7500 09855.0000
0736 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                                               มหาวิทยาลัยทักษิณ 11469.2000 09058.7500
0737 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                                       มหาวิทยาลัยทักษิณ 13402.5000 11251.0000
0738 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน                                                                                                   มหาวิทยาลัยทักษิณ 11236.0500 11236.0500
0739 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคม ี                                                                                                                          มหาวิทยาลัยทักษิณ 14518.7500 11031.0500
0740 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม                                                                                                                 มหาวิทยาลัยทักษิณ 13240.0000 09683.7500
0741 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี20082.7500 18721.2500
0742 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี20395.0000 18377.5000
0743 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี18448.7500 17300.0000
0744 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี18617.5000 17425.0000
0745 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี20627.5000 18467.5000
0746 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี20426.2500 18832.5000
0747 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี20168.7500 17837.5000
0748 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี18455.0000 17668.7500
0749 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ                                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17761.2500 16728.7500
0750 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ                                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี18465.0000 16763.7500
0751 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี20451.2500 18535.0000
0752 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17826.2500 16808.7500
0753 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี18870.0000 16668.7500
0754 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี18351.2500 17167.5000
0755 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี19561.2500 15061.9500
0756 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี18253.7500 13851.6000
0757 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี(หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี20480.0000 15757.5000
0758 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17034.2000 14605.0000
0759 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัต ิ(หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17462.5000 14547.5000



0760 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี16692.5000 14679.3500
0761 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี16616.2500 14219.3500
0762 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17291.2500 14911.2500
0763 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาสถิต ิ                                                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี16390.7000 14098.7500
0764 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาเคม ี                                                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17781.2500 14257.5000
0765 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์                                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี16012.5000 13204.6000
0766 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี16568.7500 13986.4500
0767 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17290.0000 15812.5000
0768 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(บางขุนเทียน) สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี15531.2500 12262.5000
0769 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี (บางขุนเทียน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส ์                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17028.7500 13260.0000
0770 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี (บางขุนเทียน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย ์                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี15042.5000 12166.9000
0771 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี (บางขุนเทียน)  สาขาวิชามีเดียอาตส-์กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟฟิก                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี22047.5000 18306.7000
0772 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี (บางขุนเทียน)  สาขาวิชามีเดียอาตส-์กลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต ์                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี20293.7500 18228.7500
0773 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี (บางขุนเทียน) สาขาวิชามีเดียอาตส-์กลุ่มวิชาเอกการออกแบบภาพยนตร ์                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี19618.2000 17044.7500
0774 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(บางขุนเทียน) สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร ์                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี19908.7500 17520.0000
0775 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ค.อ.บ.5 ปี)                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี19918.7500 17946.7000
0776 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี)                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี19817.5000 17906.2500
0777 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี)                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี19923.7500 18208.7500
0778 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี16635.0000 13883.7500
0779 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17626.2500 13847.5000
0780 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี)                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17772.5000 15335.0000
0781 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี)                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17165.0000 15821.2500
0782 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี)                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17434.3500 15081.5000
0783 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17993.7500 15896.2500
0784 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี19530.0000 15041.2500
0785 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี19198.7500 19198.7500
0786 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี21360.0500 18175.0500
0787 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี16961.2500 12550.0500
0788 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี16755.0500 14612.5000
0789 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี18008.7500 15327.5000
0790 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต                                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17540.0000 16661.2500
0791 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17662.8000 13872.5000
0792 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคม*ี                                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ19457.5000 17542.5000
0793 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี(หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17057.5000 09753.7000
0794 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล**                                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ19003.7500 17846.2500
0795 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ**                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ20997.5000 17145.0000
0796 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17024.6500 16050.3500
0797 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม)                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ18245.7000 16956.2500



0798 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและควบคุมอัตโนมัต)ิ                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ19937.1500 17822.5000
0799 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ18518.7500 17571.2500
0800 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ18903.7500 17073.7500
0801 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17890.0000 16993.7500
0802 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสด ุ                                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17838.7500 16098.7500
0803 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์                                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ18848.7500 17285.0000
0804 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์(โครงการสมทบพิเศษ)                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17042.5500 15943.4500
0805 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด*ุ                                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17053.7500 15386.9500
0806 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ***                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14104.9500 10975.0000
0807 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์(โครงการปกต)ิ                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15052.5000 13371.2500
0808 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์(โครงการสมทบพิเศษ)                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14572.5000 12267.5000
0809 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร ์(โครงการปกต)ิ                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15921.2500 11987.5000
0810 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร ์(โครงการสมทบพิเศษ)                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ13950.0000 11357.5000
0811 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (โครงการปกต)ิ                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ16170.0000 14298.2000
0812 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (โครงการสมทบพิเศษ)                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14646.2500 13129.1500
0813 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการปกต)ิ                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15445.0000 12406.2500
0814 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการสมทบพิเศษ)                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14872.5000 12123.7000
0815 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (โครงการปกต)ิ                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15227.5000 13548.8000
0816 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (โครงการสมทบพิเศษ)                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14260.0000 12648.7500
0817 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (โครงการปกต)ิ                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ16056.2500 14912.5000
0818 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (โครงการสมทบพิเศษ)                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15103.7500 13166.2500
0819 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการปกต)ิ                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15645.0000 12897.0500
0820 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์(โครงการปกต)ิ                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17537.5000 14317.5000
0821 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์(โครงการสมทบพิเศษ)                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14291.2500 12779.1500
0822 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(โครงการปกต)ิ                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ16987.5000 13920.5000
0823 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(โครงการสมทบพิเศษ)                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14337.2500 12732.6000
0824 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(โครงการพิเศษสองภาษา)                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ13641.0500 10160.9500
0825 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาสถิติประยุกต ์(โครงการปกต)ิ                                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ16248.9500 13358.7500
0826 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาสถิติประยุกต ์(โครงการสมทบพิเศษ)                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ13911.2500 12372.5000
0827 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการปกต)ิ                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ19528.7500 14557.5000
0828 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการสมทบพิเศษ)                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14607.5000 12919.9500
0829 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส ์(โครงการปกต)ิ                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14779.3500 12645.0000
0830 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสด ุ(โครงการปกต)ิ                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14766.2500 10668.7500
0831 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(โครงการปกต)ิ                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17148.7500 15123.7500
0832 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ16533.7500 14638.4500
0833 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ                                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15981.9000 14356.2500
0834 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15841.2500 13691.6000
0835 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ16372.5000 14117.5000



0836 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15096.9500 13850.9000
0837 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน  (โครงการปกต)ิ                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ16189.4500 12343.7000
0838 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (โครงการสมทบพิเศษ)                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15750.0000 13631.2500
0839 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (โครงการสมทบพิเศษ)                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ13725.0500 13023.7500
0840 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน                                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ19991.3000 18868.7500
0841 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ18788.7500 16885.0000
0842 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ ์                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ21601.2500 17921.2500
0843 คณะสถาบัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ18811.4500 18343.7500
0844 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ19271.2500 16512.5000
0845 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มจพ.ปราจีนบุรี)                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14504.5500 07580.7000
0846 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการผลิต  (มจพ.ปราจีนบุรี)                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ13580.2500 11287.5000
0847 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ  (มจพ.ปราจีนบุรี)                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14206.0500 11248.5500
0848 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (มจพ.ปราจีนบุร)ี                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14298.7500 08762.5000
0849 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  (มจพ.ปราจีนบุรี)                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ12248.7500 08558.7500
0850 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร แขนงวิชาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร  (มจพ.ปราจีนบุร)ี                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14750.0000 10683.7500
0851 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (มจพ.ปราจีนบุรี)                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ19193.7500 15401.2500
0852 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์(มจพ.ปราจีนบุร)ี                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ13477.5000 09815.8500
0853 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (มจพ.ปราจีนบุรี)                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ13006.4500 08921.2500
0854 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (มจพ.ปราจีนบุรี)                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14524.2000 09507.0000
0855 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคม ี(มจพ.ระยอง)                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17520.0000 14102.5000
0856 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัต ิแขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม  (มจพ.ระยอง)                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15000.0000 13137.8000
0857 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส ์(มจพ.ระยอง)                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17051.2500 14709.3000
0858 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต ์แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (มจพ.ระยอง)                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15511.6000 14498.7500
0859 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต ์แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต ์(มจพ.ระยอง)                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ16249.4500 14852.1500
0860 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร ์(มจพ.ระยอง)                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14291.2500 12121.6000
0861 คณะวิทยาศาสตร ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (มจพ.ระยอง)                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ13916.5000 11453.7500
0862 คณะวิทยาศาสตร ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (มจพ.ระยอง)                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15433.3500 09985.0000
0863 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มจพ.ระยอง)                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14387.5000 11900.0000
0864 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี(มจพ.ระยอง)                                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ16871.2500 13536.2500
0865 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ์(มจพ.ระยอง)                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17286.9500 13867.5000
0866 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17142.5000 14026.4500
0867 สถาบันสมทบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สาขาวิชาช่างทองหลวง (ศาลายา)                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15613.7500 11012.5000
0868 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์วิศวกรรมเคม ีวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 19516.2500 14233.1500
0869 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14788.9500 11115.0000
0870 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15027.0500 11163.7000
0871 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14993.7500 12452.1000
0872 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15275.6000 11418.7500
0873 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 17130.0000 14937.5500



0874 สำนักวิชาแพทยศาสตร ์ประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 18461.2500 16313.7500
0875 สำนักวิชาวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 16358.8000 13337.9000
0876 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21456.2500 19186.2500
0877 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22632.1000 19635.0000
0878 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20619.3500 19306.2500
0879 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21235.0000 19240.0000
0880 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21052.5000 19810.0000
0881 คณะนิติศาสตร ์มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19330.0000 16919.3000
0882 คณะนิติศาสตร ์มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18825.0000 16935.0000
0883 คณะนิติศาสตร ์มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19117.5000 16322.5000
0884 คณะนิติศาสตร ์มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18781.2500 16529.4500
0885 คณะนิติศาสตร ์มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20584.8500 17443.7500
0886 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี  (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)                                                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21737.5000 20891.2500
0887 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)                                                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22696.2500 19938.0500
0888 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีหลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร)์                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22558.2000 21481.2500
0889 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีหลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21650.0000 20431.7000
0890 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20332.5000 19396.2500
0891 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20563.7500 19387.5000
0892 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20696.2500 19386.2500
0893 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20318.7500 19688.2000
0894 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20321.2500 19482.5000
0895 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20083.2000 19820.0000
0896 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21870.7500 21170.0000
0897 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23180.0000 20816.2500
0898 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22500.0000 20791.2500
0899 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22637.5000 20777.3500
0900 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23192.5000 20861.2500
0901 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22945.0000 21731.2500
0902 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19963.7500 19474.0500
0903 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20453.9000 19373.7500
0904 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19816.2500 19357.5000
0905 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20570.0000 19366.2500
0906 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20503.7500 19403.7500
0907 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0908 คณะเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22698.2000 19523.7500
0909 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                                                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24188.4500 20952.4500
0910 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์มธ. ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21312.5000 17826.2500
0911 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร,์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21178.8500 20377.5000



0912 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร,์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22291.2500 20153.6000
0913 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร,์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21687.5000 21321.2500
0914 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร,์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21902.5000 20320.0000
0915 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร,์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23585.0000 20150.5500
0916 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา,  ภาษาศาสตร,์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0917 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร,์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24371.5000 20230.0000
0918 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26291.2500 23301.2000
0919 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภูมิศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19395.0000 17281.2500
0920 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20762.5000 18911.2500
0921 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19018.2000 18039.4500
0922 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19186.2500 18043.6000
0923 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18385.0000 18385.0000
0924 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21718.7500 18091.4000
0925 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19088.7500 18118.7500
0926 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2  เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0927 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19845.0000 18188.7500
0928 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20713.2000 18938.4000
0929 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20415.0000 19053.7500
0930 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19157.5000 19135.0000
0931 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21572.5500 19153.2000
0932 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19708.7500 19047.5000
0933 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0934 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19747.5000 18968.9500
0935 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20100.0000 18337.5000
0936 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19172.5000 18243.2000
0937 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18805.0000 18591.8000
0938 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20004.4000 18430.0000
0939 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19595.0000 18311.2500
0940 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0941 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18523.7500 18313.7500
0942 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19412.5000 19412.5000
0943 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19932.5000 19456.2500
0944 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20285.0000 20285.0000
0945 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0946 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20027.5000 20027.5000
0947 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0948 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20856.2500 19362.5000
0949 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19875.0000 19875.0000



0950 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20540.0000 19833.7500
0951 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19893.7500 19893.7500
0952 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21313.8000 20368.7500
0953 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20357.7000 19883.7500
0954 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0955 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22284.4500 19830.0000
0956 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25714.3000 22793.7500
0957 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22680.0000 18551.1500
0958 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0959 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23065.7000 20545.5500
0960 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0961 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22058.7500 22058.7500
0962 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0963 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0964 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22495.0000 20796.2500
0965 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่1                                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24640.0000 21102.4500
0966 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20153.7500 19917.5500
0967 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20107.5000 19736.2500
0968 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19918.7500 19918.7500
0969 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20683.7500 20565.0000
0970 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20565.0000 19723.7500
0971 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20206.2500 20206.2500
0972 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22180.0000 19897.5000
0973 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26106.2500 23528.4500
0974 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22471.2500 20585.0000
0975 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21807.5000 20665.0000
0976 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น                                                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22537.5000 20648.7500
0977 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22096.8000 20887.5000
0978 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0979 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23102.5000 20620.7000
0980 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20588.7500 17022.5000
0981 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2  เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19487.5000 17720.0000
0982 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2  เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19170.0000 17726.2500
0983 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2  เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19132.5000 17702.5000
0984 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2   เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19217.5000 17661.2500
0985 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2  เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18178.2000 18178.2000
0986 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17060.0000 15442.5000
0987 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน                                                                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15920.0000 14597.0000



0988 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16428.8000 13577.5000
0989 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17143.7500 15387.5000
0990 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17968.7500 15595.0000
0991 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสถิต ิ                                                                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19282.5000 16133.7500
0992 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18301.2500 16209.3500
0993 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18976.2500 16120.4500
0994 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์                                                                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17332.5000 15373.3000
0995 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16077.5500 14567.5000
0996 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16971.2500 15011.2500
0997 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16017.3000 14661.9500
0998 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ                                                                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16941.2500 14888.7500
0999 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวัสดุศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17073.7500 14953.7500
1000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ                                                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15210.0000 14155.0500
1001 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมธ. ศูนย์ลำปาง  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14992.5000 11545.0000
1002 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19713.7500 17542.5000
1003 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18480.0000 17045.0000
1004 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18930.0000 16727.5000
1005 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี                                                                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19990.0000 17956.9500
1006 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19596.9000 17038.9000
1007 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19647.5000 17584.4500
1008 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)                                                                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20102.5000 14122.5000
1009 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(TEPE)                                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17341.2500 13967.5000
1010 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (AUTO)                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16742.5000 16015.0000
1011 คณะแพทยศาสตร ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต                                                                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20316.2500 18801.2500
1012 คณะสหเวชศาสตร ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20301.2500 19247.5000
1013 คณะสหเวชศาสตร ์ สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20527.5000 18953.7500
1014 คณะสหเวชศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา                                                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17769.9500 16565.0000
1015 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19845.0000 17566.2500
1016 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ์เลือกสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1017 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ์เลือกสอบวิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ์                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22297.5000 19310.0000
1018 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง เลือกสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15747.5000 14797.5000
1019 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง เลือกสอบวิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ์                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17787.5000 14773.7500
1020 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วิทยาศาสตรบัณฑิต)                                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20536.2500 12874.0000
1021 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน                                                                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21220.0000 15222.5000
1022 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม                                                                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18725.0000 11916.2500
1023 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์                                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19288.5500 11338.5000
1024 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23133.7500 20711.2500
1025 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาต)ิ * ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ในคุณสมบัติเฉพาะ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16810.0000 11983.1500



1026 คณะสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20093.7500 17185.0000
1027 คณะเภสัชศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20882.5000 20008.8000
1028 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาต ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม,ี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20937.5000 15605.9000
1029 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาต ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16732.5500 14543.8500
1030 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาต ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19842.5000 16308.2000
1031 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาต ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18558.7500 16540.8500
1032 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร ์  พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่1                                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19895.0000 15277.0000
1033 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16298.8000 09947.5000
1034 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15959.6000 08557.5000
1035 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15091.8000 12882.5000
1036 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16316.2500 10018.7500
1037 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16345.0000 09260.0000
1038 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11113.7000 11113.7000
1039 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาบาลี                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17152.1000 10870.0000
1040 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร ์สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20221.8500 17586.2500
1041 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร ์สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19281.2500 18067.5000
1042 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร ์สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18696.2500 17900.0000
1043 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร ์สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19431.2500 17947.0000
1044 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร ์สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19256.2500 17960.0000
1045 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร ์สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1046 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร ์สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาบาลี                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19342.5000 17885.1500
1047 วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22037.5000 19810.0000
1048 วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ **                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22760.7000 19621.2500
1049 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                 มหาวิทยาลัยนครพนม 12877.0000 07743.7500
1050 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                                                                                       มหาวิทยาลัยนครพนม 13421.2500 08190.0500
1051 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยนครพนม 12950.0000 10121.2500
1052 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                                                                    มหาวิทยาลัยนครพนม 17200.0000 14806.9500
1053 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยนครพนม 19503.7500 15735.1000
1054 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                        มหาวิทยาลัยนครพนม 19281.2000 16405.0000
1055 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยนครพนม 16071.2500 09366.2500
1056 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                                                        มหาวิทยาลัยนครพนม 17826.2500 14238.7500
1057 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                           มหาวิทยาลัยนครพนม 17753.7500 15108.7500
1058 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                               มหาวิทยาลัยนครพนม 16015.0000 10220.0000
1059 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                               มหาวิทยาลัยนครพนม 12282.5000 07303.7500
1060 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                       มหาวิทยาลัยนครพนม 11427.5000 10091.2500
1061 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการกีฬา                                                                                           มหาวิทยาลัยนครพนม 11335.0000 08295.0000
1062 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์                                                                                            มหาวิทยาลัยนครพนม 12586.2500 08708.7500
1063 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                       มหาวิทยาลัยนครพนม



1064 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                มหาวิทยาลัยนครพนม

1065 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                      มหาวิทยาลัยนครพนม 11637.2000 11637.2000
1066 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                           มหาวิทยาลัยนครพนม 10883.7500 10883.7500
1067 คณะเกษตรและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยนครพนม 13530.0000 11740.0000
1068 คณะเกษตรและเทคโนโลย ี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                                                                                                          มหาวิทยาลัยนครพนม 12239.7500 10272.5000
1069 คณะเกษตรและเทคโนโลย ี สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร                                                                                                      มหาวิทยาลัยนครพนม

1070 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ                                                                     มหาวิทยาลัยนครพนม 17940.0000 07522.7500
1071 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร                                                                                 มหาวิทยาลัยนครพนม 17681.2500 07975.0000
1072 วิทยาลัยธาตุพนม  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน                                                                                                             มหาวิทยาลัยนครพนม

1073 วิทยาลัยการบินนานาชาต ิ สาขาวิชาการบริหารการบิน                                                                                                       มหาวิทยาลัยนครพนม 15938.7500 07683.7000
1074 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์17088.7500 15878.8500
1075 คณะเกษตรศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์11806.2500 06997.5000
1076 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13145.7500 11950.0000
1077 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์17651.2500 13880.0000
1078 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10685.6000 07877.5000
1079 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12588.7500 09885.0000
1080 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สาขาวิชากฎหมายอิสลาม                                                                                                       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10338.7500 10338.7500
1081 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์15660.0000 15660.0000
1082 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา                                                                                                        มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1083 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                                มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13187.5000 08900.0000
1084 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์08658.7500 08658.7500
1085 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12453.9000 12453.9000
1086 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์                                                                                            มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์09418.1000 08964.0000
1087 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1088 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                                 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13346.2500 09788.7500
1089 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์                                                                                                 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์11810.0000 10988.7500
1090 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12642.5000 10256.2500
1091 คณะเกษตรศาสตร ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร                                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร 15173.7000 12284.7500
1092 คณะเกษตรศาสตร ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                        มหาวิทยาลัยนเรศวร 17190.0000 13143.7500
1093 คณะเกษตรศาสตร ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ์                                                            มหาวิทยาลัยนเรศวร 14500.0000 11358.9000
1094 คณะเกษตรศาสตร ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง                                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร 14375.1000 11680.0000
1095 คณะเกษตรศาสตร ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                         มหาวิทยาลัยนเรศวร 15443.7500 12323.5500
1096 คณะเกษตรศาสตร ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว ์                                     มหาวิทยาลัยนเรศวร 13655.2500 11968.5000
1097 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                           มหาวิทยาลัยนเรศวร 17380.0000 13670.0000
1098 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี                                                                                                 มหาวิทยาลัยนเรศวร 18056.2500 13922.5000
1099 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                                                                                              มหาวิทยาลัยนเรศวร 16412.5000 13662.5000
1100 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                              มหาวิทยาลัยนเรศวร 15960.0000 13211.2500
1101 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์                                                                                      มหาวิทยาลัยนเรศวร 15483.7500 08911.2500



1102 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                  มหาวิทยาลัยนเรศวร 17643.7000 12586.8500
1103 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                     มหาวิทยาลัยนเรศวร 14236.2500 12227.5000
1104 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ                                                                                                มหาวิทยาลัยนเรศวร 14851.2500 12422.2500
1105 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                            มหาวิทยาลัยนเรศวร 16662.6500 14061.3000
1106 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                               มหาวิทยาลัยนเรศวร 16877.5000 14176.2000
1107 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                   มหาวิทยาลัยนเรศวร 17517.2500 14901.2500
1108 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร 17802.5000 14743.1500
1109 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                               มหาวิทยาลัยนเรศวร 16451.0500 14080.0000
1110 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ                                                                                  มหาวิทยาลัยนเรศวร 15365.0000 13190.0000
1111 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                             มหาวิทยาลัยนเรศวร 16527.5500 13655.0000
1112 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี                                                                                   มหาวิทยาลัยนเรศวร 19212.5000 14448.7500
1113 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต                                                                                                   มหาวิทยาลัยนเรศวร 18017.3000 16547.5000
1114 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์(ศป.บ.)                                                         มหาวิทยาลัยนเรศวร 18323.7500 15666.2500
1115 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม (ศป.บ.)                                                                มหาวิทยาลัยนเรศวร 19037.1000 15958.7500
1116 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ (ศป.บ.)                                                                      มหาวิทยาลัยนเรศวร 17140.4500 14267.5000
1117 คณะทันตแพทยศาสตร ์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                                                         มหาวิทยาลัยนเรศวร 22092.5000 21881.9500
1118 คณะพยาบาลศาสตร ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                                                                                                             มหาวิทยาลัยนเรศวร 18498.7500 17052.5000
1119 คณะเภสัชศาสตร ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม                                                                                       มหาวิทยาลัยนเรศวร 20722.8000 19515.0000
1120 คณะเภสัชศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง                                                                               มหาวิทยาลัยนเรศวร 20231.2500 17912.5000
1121 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา                                                                                   มหาวิทยาลัยนเรศวร 18411.2500 15310.0000
1122 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์                                                                          มหาวิทยาลัยนเรศวร 17985.0000 15949.4000
1123 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค                                                                            มหาวิทยาลัยนเรศวร 17414.4500 15822.5000
1124 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเนื่องโท)                                                          มหาวิทยาลัยนเรศวร 19641.2500 16762.5000
1125 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท)                                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร 19267.5000 15440.7000
1126 คณะสหเวชศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                                           มหาวิทยาลัยนเรศวร 18439.9000 17362.5000
1127 คณะสหเวชศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์                                                                                       มหาวิทยาลัยนเรศวร 19757.5000 18107.5000
1128 คณะสหเวชศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก                                                                               มหาวิทยาลัยนเรศวร 21120.0000 18130.0000
1129 คณะสหเวชศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค                                                                                           มหาวิทยาลัยนเรศวร 20202.0500 18173.7500
1130 คณะสหเวชศาสตร ์หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต                                                                                                            มหาวิทยาลัยนเรศวร 20612.5000 18086.2500
1131 คณะสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                                                                                                       มหาวิทยาลัยนเรศวร 18207.5000 15983.7500
1132 คณะสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                 มหาวิทยาลัยนเรศวร 16902.5000 15441.2500
1133 คณะสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                         มหาวิทยาลัยนเรศวร 17272.5000 15538.7500
1134 คณะสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต                                                                                               มหาวิทยาลัยนเรศวร 18600.7000 16385.0000
1135 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                                                                                                                 มหาวิทยาลัยนเรศวร 20943.7500 17157.5000
1136 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา                                                                                              มหาวิทยาลัยนเรศวร 18528.7500 15910.0000
1137 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                มหาวิทยาลัยนเรศวร 18076.2500 16550.0000
1138 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                            มหาวิทยาลัยนเรศวร 23240.0000 19572.5000
1139 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                มหาวิทยาลัยนเรศวร 20686.2500 18625.0000



1140 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                           มหาวิทยาลัยนเรศวร 17047.5000 14660.0000
1141 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                             มหาวิทยาลัยนเรศวร 24157.5000 19622.5000
1142 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหล ี                                                                                            มหาวิทยาลัยนเรศวร 21665.0000 19150.0000
1143 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์                                                           มหาวิทยาลัยนเรศวร 15896.8500 14298.7500
1144 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์                                                           มหาวิทยาลัยนเรศวร 18722.5000 16323.7500
1145 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน                                                             มหาวิทยาลัยนเรศวร 16417.5000 14896.2500
1146 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน                                                             มหาวิทยาลัยนเรศวร 19551.0000 17633.3000
1147 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร                                                     มหาวิทยาลัยนเรศวร 15943.9000 14446.2500
1148 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร                                                     มหาวิทยาลัยนเรศวร 17770.0000 15919.0000
1149 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                มหาวิทยาลัยนเรศวร 20029.2000 16793.7500
1150 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ                                                           มหาวิทยาลัยนเรศวร 17887.5000 14808.8500
1151 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                         มหาวิทยาลัยนเรศวร 16408.7500 14585.0000
1152 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                                                       มหาวิทยาลัยนเรศวร 17122.5000 15477.5000
1153 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                                                          มหาวิทยาลัยนเรศวร 18332.5000 16358.7500
1154 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต                                                                                     มหาวิทยาลัยนเรศวร 16692.5000 15028.7500
1155 คณะศึกษาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์(หลักสูตร 5 ปี)                                                                             มหาวิทยาลัยนเรศวร 16230.0000 16230.0000
1156 คณะศึกษาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์(หลักสูตร 5 ปี)                                                                                 มหาวิทยาลัยนเรศวร 19456.2500 17871.2500
1157 คณะศึกษาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี(หลักสูตร 5 ปี)                                                                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร 20061.8500 18393.7500
1158 คณะศึกษาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                มหาวิทยาลัยนเรศวร 19818.7500 18540.0000
1159 คณะศึกษาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(หลักสูตร 5 ปี)                                                                              มหาวิทยาลัยนเรศวร 19795.0000 16382.5000
1160 คณะศึกษาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                 มหาวิทยาลัยนเรศวร 20642.5000 19707.5000
1161 คณะศึกษาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)                                                                              มหาวิทยาลัยนเรศวร 22330.0000 20246.2500
1162 คณะศึกษาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี)                                                     มหาวิทยาลัยนเรศวร 17817.5000 15271.8500
1163 คณะศึกษาศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)                                                            มหาวิทยาลัยนเรศวร 18946.2500 15227.5000
1164 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต                                                                                                                 มหาวิทยาลัยนเรศวร 20323.7500 17658.7500
1165 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา                                                                                              มหาวิทยาลัยนเรศวร 20791.2500 18570.0000
1166 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ์                                                                                         มหาวิทยาลัยนเรศวร 19133.7500 15331.9500
1167 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม                                                                                             มหาวิทยาลัยนเรศวร 19400.0000 15819.2500
1168 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                   มหาวิทยาลัยนเรศวร 19197.5000 13165.7500
1169 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                      มหาวิทยาลัยนเรศวร 15756.4000 11008.1500
1170 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                        มหาวิทยาลัยนเรศวร 15468.7500 07595.1500
1171 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                   มหาวิทยาลัยนเรศวร 17031.2500 12791.7500
1172 คณะพยาบาลศาสตร ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                                                                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 18182.5000 16582.5000
1173 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา วิชาเอกสารสนเทศศึกษา                                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา 19272.5000 17038.7500
1174 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                      มหาวิทยาลัยบูรพา 19755.0000 18218.7500
1175 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น                                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา 24105.0000 17931.2500
1176 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาเกาหล ี                                                                                                      มหาวิทยาลัยบูรพา 22136.2500 20866.2500
1177 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยบูรพา 20365.0000 17602.5000



1178 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา                                                                                                   มหาวิทยาลัยบูรพา 18797.5000 16565.0000
1179 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (ภาคพิเศษ)                                                                                        มหาวิทยาลัยบูรพา 17540.7500 14423.0000
1180 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 20036.2500 18926.0000
1181 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน                                                                                                    มหาวิทยาลัยบูรพา 18677.5000 17540.2500
1182 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                                                                                      มหาวิทยาลัยบูรพา 18033.7500 15946.2500
1183 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                       มหาวิทยาลัยบูรพา 22988.7500 20901.2500
1184 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)                                                                                            มหาวิทยาลัยบูรพา 20845.0000 19169.0000
1185 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยบูรพา 18353.7500 15635.0000
1186 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์(ภาคพิเศษ)                                                                                           มหาวิทยาลัยบูรพา 16137.5000 14200.0500
1187 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา

1188 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                                        มหาวิทยาลัยบูรพา 21558.7500 18195.0000
1189 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์(ภาคพิเศษ)                                                                        มหาวิทยาลัยบูรพา 16843.2000 16843.2000
1190 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1 (ภาคพิเศษ)                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 19326.2500 16258.7500
1191 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ                                                                       มหาวิทยาลัยบูรพา 21065.5000 19133.7500
1192 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ)                                                            มหาวิทยาลัยบูรพา 20775.0000 16695.0000
1193 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม                                                                                        มหาวิทยาลัยบูรพา 18608.0000 17451.2500
1194 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)                                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 18707.5000 15616.7000
1195 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม                                                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 18316.2500 16196.2500
1196 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา วิชาเอกสารสนเทศศึกษา (ภาคพิเศษ)                                                                    มหาวิทยาลัยบูรพา 17844.7500 14986.2500
1197 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์ กลุ่มภูมิศาสตร ์                                                                                    มหาวิทยาลัยบูรพา 13771.9500 11568.8000
1198 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร ์                                                                            มหาวิทยาลัยบูรพา 14212.5000 10961.9000
1199 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                        มหาวิทยาลัยบูรพา 19452.5000 17713.7500
1200 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญช ี(ภาคพิเศษ)                                                                                              มหาวิทยาลัยบูรพา 17326.2500 15778.7500
1201 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการตลาด                                                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 17511.2500 15832.5000
1202 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)                                                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา 15805.0000 14062.5000
1203 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                              มหาวิทยาลัยบูรพา 18055.0000 16548.0500
1204 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)                                                                                   มหาวิทยาลัยบูรพา 16406.2500 14508.7500
1205 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                                                                         มหาวิทยาลัยบูรพา 16568.7500 15097.5000
1206 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์(ภาคพิเศษ)                                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา 15456.9000 13450.0000
1207 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                        มหาวิทยาลัยบูรพา 17470.0000 15333.7500
1208 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)                                                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 15282.5000 14023.7500
1209 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการเงิน                                                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 18421.2500 15815.0000
1210 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                                                                           มหาวิทยาลัยบูรพา 22171.2500 19231.2500
1211 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)                                                                                มหาวิทยาลัยบูรพา 19186.2500 17015.0000
1212 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม                                                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา 21181.4500 18413.7500
1213 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (ภาคพิเศษ)                                                                                    มหาวิทยาลัยบูรพา 20211.2500 16365.0000
1214 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์สาขาวิชาการบริหารทั่วไป                                                                                                     มหาวิทยาลัยบูรพา 20241.2500 18187.5000
1215 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 21220.0000 17972.5000



1216 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                         มหาวิทยาลัยบูรพา 21210.0000 18198.7500
1217 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยบูรพา 15711.2500 13240.0000
1218 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคม ี                                                                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 16471.2500 13533.7000
1219 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา                                                                                                                    มหาวิทยาลัยบูรพา 15232.5000 13647.5000
1220 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาชีวเคม ี                                                                                                                       มหาวิทยาลัยบูรพา 16382.7000 12837.5000
1221 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยบูรพา 15851.2500 13870.4500
1222 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                                                มหาวิทยาลัยบูรพา 14982.9500 09383.7500
1223 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                                       มหาวิทยาลัยบูรพา 14396.0000 12096.2500
1224 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยบูรพา 13982.5000 10489.1500
1225 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวาริชศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยบูรพา 14617.5000 12044.8000
1226 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร                                                                                                   มหาวิทยาลัยบูรพา 15769.2000 14036.2000
1227 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสถิต ิ                                                                                                                         มหาวิทยาลัยบูรพา 15048.7500 13060.4500
1228 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยบูรพา 14472.5000 12325.0000
1229 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(ภาคพิเศษ)                                                                                            มหาวิทยาลัยบูรพา 14268.2500 10914.4500
1230 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                         มหาวิทยาลัยบูรพา 14081.2500 12343.7500
1231 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)                                                                                              มหาวิทยาลัยบูรพา 12763.7500 10897.7500
1232 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยบูรพา 15172.5000 11981.5000
1233 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 16762.5000 14894.1000
1234 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยบูรพา 18772.2500 15200.9000
1235 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 16698.7500 14927.1500
1236 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                              มหาวิทยาลัยบูรพา 16833.7500 14358.7500
1237 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา 16753.7500 14993.7500
1238 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                                   มหาวิทยาลัยบูรพา 15298.7500 13854.7000
1239 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                              มหาวิทยาลัยบูรพา

1240 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                       มหาวิทยาลัยบูรพา 15979.4000 13283.0500
1241 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย                                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 17963.7500 16308.7000
1242 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 17005.3500 15626.2500
1243 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                                                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา 17125.0000 15529.1000
1244 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาจิตรกรรม                                                                                                                    มหาวิทยาลัยบูรพา 18765.0000 16163.8000
1245 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์                                                                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 17907.5000 15912.5000
1246 คณะดนตรีและการแสดง สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกดนตรีไทย)                                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 16210.0000 13622.9000
1247 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ์(หลักสูตร 5 ปี)                                                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา 21641.2500 20385.0000
1248 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                     มหาวิทยาลัยบูรพา 20021.2500 18493.7500
1249 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (หลักสูตร 5 ปี) *                                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา 19985.0000 18040.0000
1250 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)                                                                                              มหาวิทยาลัยบูรพา 19990.0000 17781.7000
1251 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ์(หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาต]ิ**                                                                    มหาวิทยาลัยบูรพา 20256.9500 13151.2500
1252 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนเคม ี(หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาต]ิ**                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 20585.7000 18158.7000
1253 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาต]ิ**                                                                      มหาวิทยาลัยบูรพา 20063.7500 18020.6000



1254 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนฟิสิกส ์(หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาต]ิ**                                                                       มหาวิทยาลัยบูรพา 19778.7500 16495.0000
1255 คณะโลจิสติกส ์สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์ รับเฉพาะเพศชาย                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 17853.7500 13648.7500
1256 คณะโลจิสติกส ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์                                                                         มหาวิทยาลัยบูรพา 17702.5000 15841.2500
1257 คณะโลจิสติกส ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(แผนการเรียนศิลป ์(คำนวณ))                                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา 17785.7500 16238.7500
1258 คณะโลจิสติกส ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว ี(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา 17340.0000 15077.5000
1259 คณะโลจิสติกส ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว ี(แผนการเรียนศิลป ์(คำนวณ))                                                                        มหาวิทยาลัยบูรพา 18952.5000 16032.5000
1260 คณะโลจิสติกส ์สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส ์(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์                                                   มหาวิทยาลัยบูรพา 18661.9500 15748.8500
1261 คณะโลจิสติกส ์สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส ์(แผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ))                                                            มหาวิทยาลัยบูรพา 19527.5000 16768.7500
1262 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                                                     มหาวิทยาลัยบูรพา 15747.5000 14230.7500
1263 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                                                                     มหาวิทยาลัยบูรพา 15955.0000 14042.5000
1264 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา                                                                                            มหาวิทยาลัยบูรพา 16488.7500 13598.7500
1265 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 18475.0000 13450.0000
1266 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)                                                                มหาวิทยาลัยบูรพา 15487.4000 11273.7500
1267 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการตลาด)                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา 15613.7500 12450.0000
1268 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 19086.2500 13241.7500
1269 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการเงิน)                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา 16590.0000 12020.1500
1270 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาต ิ(กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาต)ิ             มหาวิทยาลัยบูรพา 19281.2500 13789.7500
1271 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาต ิ(กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาต)ิ                    มหาวิทยาลัยบูรพา 17743.7500 14258.2500
1272 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์การติดต่อสื่อสาร (กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์                      มหาวิทยาลัยบูรพา 20028.7500 13085.5000
1273 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ                                                                         มหาวิทยาลัยบูรพา 20296.2500 13559.7000
1274 วิทยาลัยนานาชาต ิหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ                                                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 19245.0000 12940.6500
1275 คณะสหเวชศาสตร ์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์                                                                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา 18677.5000 16131.2500
1276 คณะสหเวชศาสตร ์ สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                                                                   มหาวิทยาลัยบูรพา 19286.2500 17199.9500
1277 คณะสหเวชศาสตร ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา 19191.2500 18171.2500
1278 คณะสหเวชศาสตร ์ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค                                                                                                            มหาวิทยาลัยบูรพา 18801.2500 15746.1500
1279 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                              มหาวิทยาลัยบูรพา 11655.0000 08680.0000
1280 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เน้นด้านพืช) (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                มหาวิทยาลัยบูรพา 12163.7500 08902.5000
1281 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                   มหาวิทยาลัยบูรพา 13647.5000 07487.5000
1282 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา 15103.9000 11403.6000
1283 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 15806.2500 12953.7500
1284 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 18016.2500 13010.0000
1285 คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                       มหาวิทยาลัยบูรพา 14578.7500 11431.2500
1286 คณะอัญมณ ีสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                           มหาวิทยาลัยบูรพา 13875.0000 09697.5000
1287 คณะอัญมณ ีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                     มหาวิทยาลัยบูรพา 15312.5000 08772.5000
1288 คณะอัญมณ ีสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                           มหาวิทยาลัยบูรพา 18635.0000 11172.1000
1289 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (วิทยาเขตสระแก้ว)                                                                                มหาวิทยาลัยบูรพา 16823.7500 09630.0000
1290 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (วิทยาเขตสระแก้ว)                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 15515.0000 10972.5000
1291 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(วิทยาเขตสระแก้ว)                                                         มหาวิทยาลัยบูรพา 13051.2500 09933.8000



1292 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)                                                                              มหาวิทยาลัยบูรพา 13430.1500 09017.5000
1293 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตสระแก้ว)                                                                              มหาวิทยาลัยบูรพา 10956.2500 10462.5000
1294 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(วิทยาเขตสระแก้ว)                                                                                            มหาวิทยาลัยบูรพา 12921.3000 09646.2500
1295 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ(วิทยาเขตสระแก้ว)                                                                             มหาวิทยาลัยบูรพา 11046.2500 11046.2500
1296 โครงการจัดตั้ง ""คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ"" สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป(วิทยาเขตสระแก้ว)                                   มหาวิทยาลัยบูรพา 17216.2500 12082.2500
1297 โครงการจัดตั้ง ""คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ"" สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(วิทยาเขตสระแก้ว)                                     มหาวิทยาลัยบูรพา 19633.2500 09945.0000
1298 โครงการจัดตั้ง ""คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ"" สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด (วิทยาเขตสระแก้ว)                                                มหาวิทยาลัยบูรพา 16413.7500 08755.0000
1299 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์                                                                       มหาวิทยาลัยพะเยา 12861.3000 09723.7500
1300 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์                                                                        มหาวิทยาลัยพะเยา 14711.4500 11246.3000
1301 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                     มหาวิทยาลัยพะเยา 14276.2500 11186.2500
1302 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                    มหาวิทยาลัยพะเยา 12845.0500 10768.7500
1303 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง                                                                           มหาวิทยาลัยพะเยา 12360.6500 09335.0000
1304 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร                                                    มหาวิทยาลัยพะเยา 08700.0000 08700.0000
1305 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                           มหาวิทยาลัยพะเยา 15276.2500 12305.0000
1306 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี                                                                                                 มหาวิทยาลัยพะเยา 14740.0000 12545.0000
1307 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                                                                                              มหาวิทยาลัยพะเยา 15327.7500 13184.6000
1308 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                              มหาวิทยาลัยพะเยา 13561.2500 09837.5000
1309 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ                                                                                                มหาวิทยาลัยพะเยา 14372.5000 10325.8500
1310 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสด ุ                                                                      มหาวิทยาลัยพะเยา 13280.0000 10403.3000
1311 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                                                                        มหาวิทยาลัยพะเยา 15760.0000 12096.7500
1312 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                  มหาวิทยาลัยพะเยา 12623.8000 08895.3000
1313 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                               มหาวิทยาลัยพะเยา 13421.2500 09110.0000
1314 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                มหาวิทยาลัยพะเยา 14748.7500 11129.9000
1315 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์                                                               มหาวิทยาลัยพะเยา 12258.7500 12258.7500
1316 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร ์                                                                มหาวิทยาลัยพะเยา 14073.4000 12228.7500
1317 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร                                                   มหาวิทยาลัยพะเยา 15267.2000 13604.0000
1318 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                             มหาวิทยาลัยพะเยา 14789.0500 09845.0000
1319 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที ่                                                    มหาวิทยาลัยพะเยา 12180.7500 09645.0000
1320 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย                                        มหาวิทยาลัยพะเยา 15430.0000 10983.1500
1321 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                               มหาวิทยาลัยพะเยา 16935.0000 13702.7500
1322 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                   มหาวิทยาลัยพะเยา 16436.2500 13920.0000
1323 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                    มหาวิทยาลัยพะเยา 18655.0000 13770.0500
1324 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                               มหาวิทยาลัยพะเยา 15875.0000 13233.7500
1325 คณะพยาบาลศาสตร ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                                                                                                             มหาวิทยาลัยพะเยา 18885.0000 16480.0000
1326 คณะเภสัชศาสตร ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม                                                                                       มหาวิทยาลัยพะเยา 19618.2000 18958.7500
1327 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา                                                                                   มหาวิทยาลัยพะเยา 16211.2500 15063.7500
1328 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี                                                                                      มหาวิทยาลัยพะเยา 19148.7500 14572.5000
1329 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด                                                                          มหาวิทยาลัยพะเยา 16906.2500 15342.5000



1330 คณะสหเวชศาสตร ์หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต                                                                                                              มหาวิทยาลัยพะเยา 18819.0500 16623.7500
1331 คณะสหเวชศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์                                                                                       มหาวิทยาลัยพะเยา 19093.7500 17546.2500
1332 คณะแพทยศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ                                                                                      มหาวิทยาลัยพะเยา 17271.2500 13111.0500
1333 คณะแพทยศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(อนามัยชุมชน)                                                                          มหาวิทยาลัยพะเยา 17227.5000 14971.2000
1334 คณะแพทยศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(อนามัยสิ่งแวดล้อม)                                                                    มหาวิทยาลัยพะเยา 16941.7500 14138.7500
1335 คณะแพทยศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                              มหาวิทยาลัยพะเยา 17040.0000 12705.7500
1336 คณะแพทยศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน                                                                                          มหาวิทยาลัยพะเยา 17653.7500 15808.7500
1337 คณะแพทยศาสตร ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต                                                                                                    มหาวิทยาลัยพะเยา 17020.0000 14985.7000
1338 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                                                                                                                 มหาวิทยาลัยพะเยา 18847.5000 13747.5000
1339 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                 มหาวิทยาลัยพะเยา 19758.7500 16571.2500
1340 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                             มหาวิทยาลัยพะเยา 19853.7500 17512.5000
1341 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                 มหาวิทยาลัยพะเยา 19236.2500 15260.7000
1342 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                            มหาวิทยาลัยพะเยา 18765.0000 13849.7500
1343 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                              มหาวิทยาลัยพะเยา 20782.5000 18852.5000
1344 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม                                                                                มหาวิทยาลัยพะเยา 18510.0000 12487.5000
1345 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต                                                                                                     มหาวิทยาลัยพะเยา 19816.2500 14945.7500
1346 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ                                                           มหาวิทยาลัยพะเยา 16777.4500 12462.5000
1347 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                                           มหาวิทยาลัยพะเยา 16693.7500 14765.0000
1348 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง                                                                 มหาวิทยาลัยพะเยา 14325.0000 09574.0000
1349 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล                                                           มหาวิทยาลัยพะเยา 14297.5000 11338.8000
1350 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์                                                                 มหาวิทยาลัยพะเยา 15965.5500 08598.7500
1351 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม ่                                                               มหาวิทยาลัยพะเยา 15103.7500 08623.9000
1352 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                   มหาวิทยาลัยพะเยา 17740.0000 14657.5000
1353 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ                                                                 มหาวิทยาลัยพะเยา 14719.3500 12466.1500
1354 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                                                         มหาวิทยาลัยพะเยา 16781.2500 12604.4500
1355 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                                                             มหาวิทยาลัยพะเยา 15713.7500 13168.2500
1356 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                                                                มหาวิทยาลัยพะเยา 16481.9000 15083.7500
1357 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต                                                                                           มหาวิทยาลัยพะเยา 15862.5000 12122.3500
1358 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                 มหาวิทยาลัยพะเยา 14350.0000 09541.2500
1359 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                  มหาวิทยาลัยพะเยา 14157.3000 09225.0000
1360 คณะแพทยศาสตร ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) *                                                                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18655.0000 16075.0000
1361 คณะแพทยศาสตร ์สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (วท.บ.) *                                                                                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18398.7500 16092.9500
1362 คณะเภสัชศาสตร ์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (ภ.บ.) **                                                                                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20180.0000 19626.2500
1363 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์(พย.บ.) **                                                                                                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19211.2500 17016.2500
1364 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(ส.บ.)                                                                                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18018.7500 15381.2500
1365 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (วท.บ.)                                                                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15122.4500 12852.7000
1366 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)                                                                                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15593.1000 13159.1500
1367 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคม ี(วท.บ.)                                                                                                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16259.0000 13383.9500



1368 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.)                                                                                                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15301.3000 13087.0500
1369 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส ์(วท.บ.)                                                                                                                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16282.5000 13196.2500
1370 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์(พลังงาน) (วท.บ.)                                                                                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14127.3000 12123.7500
1371 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์(อิเล็กทรอนิกส์) (วท.บ.)                                                                                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13142.5000 08663.8000
1372 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(วท.บ.)                                                                                                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16672.5000 13032.5000
1373 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสถิต ิ(วท.บ.)                                                                                                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14187.7500 09866.4500
1374 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.)                                                                                                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15236.2500 12892.2500
1375 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)                                                                                                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14471.3000 08248.7500
1376 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.)                                                                                                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13727.5000 08882.5000
1377 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)                                                                                                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13564.6000 08515.0000
1378 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (วท.บ.)                                                                                                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13985.0000 08916.2500
1379 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร ์(วท.บ.)                                                                                                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13919.2000 11436.2500
1380 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาประมง (วท.บ.)                                                                                                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13078.7500 07972.5000
1381 คณะสัตวแพทยศาสตร ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร ์(หลักสูตร 6 ปี) (สพ.บ.)                                                                                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20055.0000 18103.7000
1382 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)                                                                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13530.0000 09488.5000
1383 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (วท.บ.)                                                                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14132.5000 08911.2500
1384 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (วท.บ.)                                                                                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14156.4500 08413.7500
1385 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์(ศศ.บ.)                                                                                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17508.7500 07243.7500
1386 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)                                                                                                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15322.5000 08581.3000
1387 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม (วท.บ.)                                                                                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13282.5000 08910.0000
1388 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(วท.บ.)                                                                                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13340.7000 11056.2000
1389 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)                                                                                                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13250.3500 09443.9500
1390 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(นศ.บ.)                                                                                                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19680.7000 14252.2500
1391 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์(วศ.บ.)                                                                                                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16042.5000 12109.3000
1392 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมืองและนฤมิตศิลป ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (สถ.บ.)                                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18418.7500 15937.5000
1393 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) (สถ.บ.)                                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15718.1500 14253.7500
1394 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมืองและนฤมิตศิลป ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) (สถ.บ.)                                                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17730.0000 14910.0000
1395 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมืองและนฤมิตศิลป ์สาขาวิชานฤมิตศิลป ์(ศป.บ.)                                                                                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18472.5000 13056.2500
1396 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (ภ.สถ.บ.)                                                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15582.5000 14235.2500
1397 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)                                                                                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17976.2500 13080.7500
1398 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.)                                                                                                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15692.5000 07951.2500
1399 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ.)                                                                                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16252.5000 07807.4500
1400 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)                                                                                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16313.7500 07308.7500
1401 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ (บธ.บ.)                                                                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15681.2500 09403.7500
1402 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการเงิน (บธ.บ.)                                                                                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16890.0000 10936.2500
1403 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (บธ.บ.)                                                                                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14041.2500 06821.2500
1404 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ (บธ.บ.)                                                                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16058.7500 07260.0000
1405 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์(บธ.บ.)                                                                                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13515.5500 09011.2500



1406 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์(บธ.บ.)                                                                                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14957.5000 07377.5000
1407 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศ.บ.)                                                                                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16860.0000 08041.2500
1408 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)                                                                                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20728.7500 10836.7500
1409 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ศศ.บ.)                                                                                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22510.0000 11768.7500
1410 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาต ิ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)                                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18698.7000 10792.5000
1411 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)                                                                                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20202.5000 17015.0000
1412 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ ์(ศศ.บ.)                                                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21170.0000 13482.5000
1413 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)                                                                                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22128.7500 20156.2500
1414 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)                                                                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20210.0000 18640.0000
1415 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ(หลักสูตรนานาชาต)ิ (ศศ.บ.)                                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20285.0000 17801.6500
1416 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.)                                                                                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18217.5000 16898.4500
1417 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)                                                                                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20573.7500 17833.0000
1418 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)                                                                                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19721.9500 17022.5000
1419 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)                                                                                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17821.2500 13576.5000
1420 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาประวัติศาสตร ์(ศศ.บ.)                                                                                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19181.2500 15332.5000
1421 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร (วท.บ.)                                                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13726.9500 10651.3000
1422 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาเกาหล ี(ศศ.บ.)                                                                                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21753.7500 17351.2500
1423 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) (ศศ.บ.)                                                                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14533.7500 08510.0000
1424 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) (ศศ.บ.)                                                                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16444.0000 07795.0000
1425 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) (ศศ.บ.)                                                                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18593.7500 11301.2500
1426 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ร.บ.)                                                                                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17939.0000 13625.0000
1427 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(ร.บ.)                                                                                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18938.7500 14042.2500
1428 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.)                                                                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19458.7500 15157.5000
1429 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์(น.บ.)                                                                                                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18816.2500 15418.7500
1430 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) (กศ.บ.)                                                                                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21083.7500 20258.7500
1431 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(หลักสูตร 5 ปี) (กศ.บ.)                                                                                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22666.2500 20745.0000
1432 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาสังคมคึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (กศ.บ.)                                                                                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21107.5000 19093.7500
1433 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) (กศ.บ.)                                                                                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21838.7500 20950.0000
1434 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) (กศ.บ.)                                                                                                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21794.4000 19993.7500
1435 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (กศ.บ.)                                                                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20011.2500 18566.2500
1436 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (กศ.บ.)                                                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19585.0000 16803.4000
1437 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.)                                                                                                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15711.8500 13796.2500
1438 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)                                                                                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16436.1500 12730.0000
1439 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาทัศนศิลป ์(ศป.บ.)                                                                                                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16386.2500 13416.2500
1440 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศป.บ.)                                                                                                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17355.0000 10811.4500
1441 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์(ดศ.บ.)                                                                                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17631.2500 08325.0500
1442 คณะวัฒนธรรมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (ศศ.บ.)                                                                                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16066.5000 06778.7500
1443 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยมหิดล 21885.0000 18403.7500



1444 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์                                                                                            มหาวิทยาลัยมหิดล 22148.7500 19360.7000
1445 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร ์                                                                                       มหาวิทยาลัยมหิดล 21381.2500 18555.7500
1446 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย                                                                                 มหาวิทยาลัยมหิดล 21686.2500 19101.2500
1447 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์                                                                                                 มหาวิทยาลัยมหิดล 20332.5000 17961.7500
1448 คณะเภสัชศาสตร ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยมหิดล 22285.0000 20642.5000
1449 คณะทันตแพทยศาสตร ์สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยมหิดล 22754.4500 22520.0000
1450 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                           มหาวิทยาลัยมหิดล 16986.2500 11058.7500
1451 คณะวิทยาศาสตร ์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร)์                                                                                                                  มหาวิทยาลัยมหิดล 20926.2500 16975.0000
1452 คณะวิทยาศาสตร ์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ หลักสูตรนานาชาต ิ                                                                                     มหาวิทยาลัยมหิดล 20151.5000 15942.5000
1453 คณะวิทยาศาสตร ์(วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน) หลักสูตรนานาชาต ิ                                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล 15829.9500 11291.2500
1454 คณะวิทยาศาสตร ์(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรชีวภาพ) หลักสูตรนานาชาต ิ                                                                              มหาวิทยาลัยมหิดล 15102.5000 11103.1000
1455 วิทยาเขตกาญจนบุร ีสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยมหิดล 16389.4500 13416.2500
1456 วิทยาเขตกาญจนบุร ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                                           มหาวิทยาลัยมหิดล 17360.0000 14294.4500
1457 วิทยาเขตกาญจนบุร ีสาขาวิชาธรณีศาสตร ์                                                                                                                 มหาวิทยาลัยมหิดล 18608.7500 15921.2500
1458 วิทยาเขตกาญจนบุร ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร                                                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล 15827.2500 12677.2500
1459 วิทยาเขตกาญจนบุร ีสาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                   มหาวิทยาลัยมหิดล 17708.7500 16018.7500
1460 วิทยาเขตกาญจนบุร ีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัต ิ                                                                                   มหาวิทยาลัยมหิดล 16767.5500 13861.1000
1461 วิทยาเขตกาญจนบุร ีสาขาวิชาบัญช ี                                                                                                                      มหาวิทยาลัยมหิดล 19437.5000 17375.0000
1462 คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยมหิดล 22462.5000 19458.0000
1463 คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาวิชารังสีเทคนิค                                                                                                                 มหาวิทยาลัยมหิดล 21041.2500 19451.6500
1464 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์(สาธารณสุขศาสตร)์                                                                                              มหาวิทยาลัยมหิดล 20088.7500 17721.2500
1465 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)                                                                                    มหาวิทยาลัยมหิดล 20611.2500 18006.2500
1466 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                 มหาวิทยาลัยมหิดล 20883.2000 17907.5000
1467 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 21186.2500 17765.0000
1468 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี                                                                                                               มหาวิทยาลัยมหิดล 20255.0000 18628.7500
1469 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                           มหาวิทยาลัยมหิดล 19378.7500 17043.7500
1470 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 22822.5000 20371.2500
1471 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า+ไฟฟ้าสื่อสาร                                                                                                  มหาวิทยาลัยมหิดล 19618.7500 16390.0000
1472 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                                มหาวิทยาลัยมหิดล 19390.0000 16307.5000
1473 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           มหาวิทยาลัยมหิดล 18936.2500 16841.2500
1474 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                                            มหาวิทยาลัยมหิดล 18267.5000 15687.5000
1475 คณะสัตวแพทยศาสตร ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยมหิดล 22501.2500 20390.0000
1476 คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                                                                    มหาวิทยาลัยมหิดล 21977.5000 19496.2500
1477 คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด                                                                                                                   มหาวิทยาลัยมหิดล 20598.7500 18958.7500
1478 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                      มหาวิทยาลัยมหิดล 24553.7500 23066.7500
1479 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล 22976.2500 20915.0000
1480 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)                                                                             มหาวิทยาลัยมหิดล 18962.5000 16726.2500
1481 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.)                                                                       มหาวิทยาลัยมหิดล 19791.2500 18312.5000



1482 วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา                                                                                                                   มหาวิทยาลัยมหิดล 21277.7500 18634.9500
1483 วิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยมหิดล 17593.7500 14995.7000
1484 วิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยมหิดล 11796.3000 10177.6000
1485 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์(เวชระเบียน)                                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล 18731.2500 17442.5000
1486 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(พืชไร)่                                                                                                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15408.7500 10907.5000
1487 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(พืชสวน)                                                                                                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14616.2500 10995.0000
1488 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(อารักขาพืช)                                                                                                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14461.2500 08642.2500
1489 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(เกษตรเคม)ี                                                                                                   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14570.0500 12076.2500
1490 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(ปฐพีศาสตร)์                                                                                                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13295.0000 11728.7500
1491 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร                                                                                       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13560.0000 10412.7000
1492 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(วิทยาการสมุนไพร)                                                                                             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14253.7500 11687.5000
1493 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน                                                                                                             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16622.5000 12328.7500
1494 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร ์                                                                                                         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16567.5000 12843.7500
1495 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี)                                                                                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17701.2500 16240.0000
1496 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5ปี)                                                                             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 18063.7500 16197.5000
1497 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์                                                                                มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16239.4000 14188.7500
1498 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง                                                                                                มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14625.8500 09776.2500
1499 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16102.5000 14107.5000
1500 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16605.0000 14045.0000
1501 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 18002.5000 15533.7500
1502 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน                                                                                                                       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16518.7500 14290.0000
1503 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                                                                                         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14357.5000 10480.0000
1504 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16770.0000 14571.4000
1505 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม                                                                                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16863.7500 12350.0000
1506 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14821.1500 12595.6000
1507 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ควบสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต ์(5ปี)                                                                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16498.7500 09052.4500
1508 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว                                                                                                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19086.2500 16505.0000
1509 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ                                                                                                             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 18797.5000 16342.5000
1510 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 21229.2500 18983.7500
1511 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล                                                                                                    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13611.8500 11117.3000
1512 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร                                                                                                   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16062.5000 12327.5000
1513 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร                                                                                                   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15065.0000 12887.7500
1514 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14345.0000 13071.5000
1515 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                                                                                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13595.4500 07155.0000
1516 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์                                                                                       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14520.0000 10235.2000
1517 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13582.9000 11648.7500
1518 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                                                มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14522.5000 12332.5000
1519 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคม ี                                                                                                                          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14866.2500 13338.7500



1520 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสถิต ิ                                                                                                                         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14422.5000 09103.1000
1521 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14538.7500 12850.0000
1522 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                              มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13551.9000 10371.4500
1523 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14186.2500 11505.0000
1524 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ                                                                                               มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15500.0000 10248.8000
1525 วิทยาลัยบริหารศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 18995.0000 16227.5000
1526 วิทยาลัยบริหารศาสตร ์สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น                                                                                                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17843.2000 14691.2500
1527 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11106.2500 10532.5000
1528 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                               มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13786.8500 10112.2500
1529 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                               มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 12307.6000 11852.5000
1530 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชาการตลาด                                                                                       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13787.5000 07155.0000
1531 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว                                                                            มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17504.0000 09823.7500
1532 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชารัฐศาสตร ์                                                                                    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17268.7500 10613.7500
1533 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์                                                                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13038.7500 08522.2500
1534 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15726.2500 08544.8500
1535 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16031.2500 08868.7500
1536 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                                                         มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1537 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชาการจัดการชุมชน                                                                                มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15438.7500 07812.5000
1538 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร)่ สาขาวิชาเกษตรป่าไม ้                                                                                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14164.3500 09077.5000
1539 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จ.ชุมพร) สาขาวิชาการประมง                                                                                                    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13073.7500 08260.6000
1540 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จ.ชุมพร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11385.8500 10080.0000
1541 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จ.ชุมพร) สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14406.2500 08857.5000
1542 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จ.ชุมพร) สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว                                                                                          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13927.5000 06972.5000
1543 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จ.ชุมพร) สาขาวิชารัฐศาสตร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17667.5000 07932.5000
1544 สำนักวิชาศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 22230.0000 19202.5000
1545 สำนักวิชาวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมีประยุกต ์                                                                                                            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14706.2500 11946.3000
1546 สำนักวิชาวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                                                                        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14769.9500 11467.5000
1547 สำนักวิชาวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ                                                                                                           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15088.7500 15088.7500
1548 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18999.6000 14848.7500
1549 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17680.0000 11972.5000
1550 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                                                                                                               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19317.5000 10497.5000
1551 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                                                                                     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 23305.0000 16278.7500
1552 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม)                                                                      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19850.0000 13016.7500
1553 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                                                            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18186.2500 10988.9000
1554 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)                                                                                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 21425.0000 11402.5000
1555 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)                                                                          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19672.5000 11913.7500
1556 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)                                                                             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17203.7500 12531.3500
1557 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12022.5000 11553.7500



1558 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13820.0000 10957.6000
1559 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์                                                                                                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13528.7500 12132.5000
1560 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว                                                                       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14356.2500 10435.0000
1561 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15735.0000 12520.0000
1562 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ                                                                                      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1563 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                                    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14200.0000 12344.3500
1564 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจ ุ                                                                            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1565 สำนักวิชานิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 22395.5000 10915.5000
1566 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง                                                                                      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17633.1000 14976.2500
1567 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม                                                                                             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16501.3000 12394.4000
1568 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์                                                                                            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18862.5000 15737.5000
1569 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                                                        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 20398.7500 16546.2500
1570 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17509.2000 13396.2500
1571 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                                  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14602.1000 13393.7500
1572 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19159.9500 10750.0000
1573 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ                                                                                        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19543.1500 12228.7500
1574 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19490.4500 14996.2500
1575 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17931.9500 15580.8000
1576 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19926.2500 13946.7500
1577 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 1                                                                                                      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 21130.0000 16116.2500
1578 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 2                                                                                                      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19170.6000 13332.6500
1579 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 1                                                                                                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 20506.2500 15769.7500
1580 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 2                                                                                                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19668.7500 16443.7500
1581 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19643.1500 16590.0000
1582 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาจีนศึกษา                                                                                                                    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16513.9000 12708.1500
1583 สำนักวิชาวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ                                                                                                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 13205.0000 10851.5000
1584 สำนักวิชาศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 20468.7500 15891.2500
1585 สำนักวิชาศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 18248.7500 09810.6500
1586 สำนักวิชาศิลปศาสตร ์สาขาวิชาอาเซียนศึกษา                                                                                                              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17560.0000 06160.7500
1587 สำนักวิชาศิลปศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 18155.0000 10955.0000
1588 สำนักวิชาศิลปศาสตร ์สาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ                                                                                                          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17162.0000 08609.4500
1589 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16480.0000 11233.7500
1590 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                                                                                                               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 13798.7500 06957.5000
1591 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                                                                                       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15171.2500 06896.2500
1592 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10498.6500 10498.6500
1593 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร ์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12948.6500 09328.7500
1594 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12976.9500 10718.1000
1595 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล                                                                                              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10411.7500 10411.7500



1596 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น                                                                                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12117.5000 08311.2500
1597 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12761.2500 11035.6000
1598 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรสาสตร ์(พืชศาสตร)์                                                                                            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12237.5000 12237.5000
1599 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(สัตว์ศาสตร)์                                                                                          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1600 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(ประมง)                                                                                                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11632.5000 10650.6000
1601 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)                                                                                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12923.7500 10852.5000
1602 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)                                                                                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1603 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 14140.0000 12633.7500
1604 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12937.5000 12437.5000
1605 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1606 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ(พอลิเมอร ์ยาง ไม้)                                                                          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1607 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ                                                                                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 14381.2500 14381.2500
1608 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 14161.3000 10100.0500
1609 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง                                                                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12838.7500 10848.5000
1610 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตรเทคนิคการแพทย ์                                                                                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 18078.7500 16843.7500
1611 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตรกายภาพบำบัด                                                                                            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17825.0000 15362.5000
1612 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16062.5000 12136.2500
1613 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16386.2500 13112.5000
1614 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                                                           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16295.0000 13991.9500
1615 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17460.0000 16288.7500
1616 สำนักวิชาเภสัชศาสตร ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19434.3500 18876.3000
1617 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                                                                            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17426.2500 12736.6500
1618 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม                                                                                    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16152.5000 11266.3000
1619 คณะทันตแพทยศาสตร ์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ปี)                                                                                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22557.5000 22233.7000
1620 คณะพยาบาลศาสตร ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ป)ี                                                                                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19957.5000 16632.5000
1621 คณะเภสัชศาสตร ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ. 6 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม                                                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20957.5000 19771.2500
1622 คณะเภสัชศาสตร ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ. 6 ปี) วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม                                                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20858.7500 20057.5000
1623 คณะสหเวชศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19967.5000 18406.2500
1624 คณะสหเวชศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ                                                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18941.2500 16063.7500
1625 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16727.5000 14723.1500
1626 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร ์                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15097.5000 13424.9500
1627 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  (หลักสูตร 2 ภาษา)           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13808.7500 10131.2500
1628 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17153.7500 14638.7500
1629 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16110.8500 14197.5000
1630 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสถิต ิ                                                                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16865.4500 14693.7500
1631 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาเคมี                                                                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18548.7500 14807.5000
1632 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาจุลชีววิทยา                                                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16442.5000 14598.7500
1633 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา                                                                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17647.5000 13858.7500



1634 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์                                                                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17076.2500 13045.0000
1635 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์                                                                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16936.2500 13836.5000
1636 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ                                                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16971.2500 14213.8000
1637 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์รูปแบบที่ 2                                                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20801.2500 18645.0500
1638 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาเคม ีรูปแบบที่ 2                                                                            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20428.7500 19502.5000
1639 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา รูปแบบที่ 2                                                                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20947.5000 19522.5000
1640 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส ์รูปแบบที ่2                                                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20680.0000 19361.2500
1641 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รูปแบบที่ 2                                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20698.7500 19192.5000
1642 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                                                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17606.2500 15901.2500
1643 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18055.0000 14676.2500
1644 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19091.9500 14712.5000
1645 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17347.5000 14943.7500
1646 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16901.2500 15170.7000
1647 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17695.0000 15270.7000
1648 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์                                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20018.7500 17178.7500
1649 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์(หลักสูตร 2 ภาษา)                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16327.5000 09904.8500
1650 คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                                                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18001.2500 14926.2000
1651 คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์- สาธารณสุขชุมชน                                                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17111.2500 15571.2500
1652 คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์- อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17103.7500 14240.4000
1653 คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17047.5000 15500.0000
1654 คณะพลศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)  สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19117.5000 16710.0000
1655 คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา รูปแบบที่ 1                                                                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19627.1500 17302.5000
1656 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยาพื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23238.7500 21080.0000
1657 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1658 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20651.2500 18662.5000
1659 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21811.2500 20148.2000
1660 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาพื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21329.0000 18863.7500
1661 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1662 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1663 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1664 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1665 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19576.2500 17085.0000
1666 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23540.0000 21723.7500
1667 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหล ีพื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23801.2500 21845.0000
1668 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19416.2500 17530.7000
1669 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21803.0500 19243.7500
1670 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเขมร พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19771.9500 17121.2500
1671 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเวียดนาม พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20837.5000 19262.7500



1672 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย  พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22015.0000 20156.7500
1673 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย รูปแบบที่ 1                                                                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22513.7500 20678.8500
1674 คณะมนุษยศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบที่ 1                                                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25117.5000 22040.0000
1675 คณะศึกษาศาสตร ์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รูปแบบที่ 1                                                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21503.8000 19768.2000
1676 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาประวัติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20768.7500 18702.5000
1677 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21254.2500 18358.7500
1678 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกการเมืองการปกครอง  พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17938.7500 16916.2500
1679 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกการเมืองการปกครอง  พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17681.2500 17081.2500
1680 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกการเมืองการปกครอง  พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18123.7500 16972.5000
1681 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกการเมืองการปกครอง  พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17817.5000 16932.5000
1682 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกการเมืองการปกครอง  พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17907.5000 17907.5000
1683 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกการเมืองการปกครอง  พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19047.5000 16908.2000
1684 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19233.6500 16370.0000
1685 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19625.0000 18194.8500
1686 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18891.2500 18202.0000
1687 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19023.7500 18295.0000
1688 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19678.6000 18227.5000
1689 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1690 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19748.7500 18202.5000
1691 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20206.2500 19005.7000
1692 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19971.2500 19155.0000
1693 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20382.5000 19040.0000
1694 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20390.0000 19040.0000
1695 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกการเงิน                                                                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19515.0000 17451.2500
1696 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกการตลาด                                                                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19066.2500 17180.0000
1697 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19423.2000 17503.7500
1698 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)                                                                                                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20825.0000 18593.7500
1699 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                                                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16161.2500 13480.0000
1700 คณะสังคมศาสตร ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา  รูปแบบที ่1                                                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22351.2500 20317.5000
1701 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14640.0000 13491.3000
1702 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20993.7500 19422.0000
1703 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร  (หลักสูตร 2 ภาษา) พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่1          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22560.0000 18456.2500
1704 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ. 4 ปี)สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม(2 ภาษา) การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23441.2500 19230.0000
1705 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) การจัดการธุรกิจไซเบอร์ รูปแบบที่ 1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24025.9500 18537.5000
1706 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20491.9500 16757.0000
1707 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา)  พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23468.7500 20343.7500
1708 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20202.5000 14141.2500
1709 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18325.0000 13925.0000



1710 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.4 ปี) (ภาษาไทย)                                                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19622.5000 16785.0000
1711 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย                                                                                                           มหาวิทยาลัยศิลปากร 20230.0000 18126.2500
1712 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                                                                                              มหาวิทยาลัยศิลปากร 22768.7500 19861.2500
1713 คณะโบราณคด ีสาขาวิชาโบราณคด ี                                                                                                                         มหาวิทยาลัยศิลปากร 22575.5000 20782.5000
1714 คณะโบราณคด ีสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ                                                                                                                มหาวิทยาลัยศิลปากร 22567.5000 19950.0000
1715 คณะโบราณคด ีสาขาวิชามนุษยวิทยา                                                                                                                        มหาวิทยาลัยศิลปากร 22450.0000 19746.2500
1716 คณะโบราณคด ีสาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                                           มหาวิทยาลัยศิลปากร 20911.2500 19611.2500
1717 คณะโบราณคด ีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                        มหาวิทยาลัยศิลปากร 24593.7500 22590.0000
1718 คณะโบราณคด ีสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร 20211.2500 18067.5000
1719 คณะอักษรศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร 20785.0000 18841.2500
1720 คณะอักษรศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)                                                                                  มหาวิทยาลัยศิลปากร 22802.5000 18811.2500
1721 คณะอักษรศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)                                                                                   มหาวิทยาลัยศิลปากร 20955.7000 18918.2000
1722 คณะอักษรศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น)                                                                                   มหาวิทยาลัยศิลปากร 25481.2500 18826.3000
1723 คณะอักษรศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)                                                                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร 21893.7500 18812.5000
1724 คณะอักษรศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ)                                                                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร 19317.5000 18942.5000
1725 คณะอักษรศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี)                                                                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร 21239.4500 18805.5500
1726 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                                        มหาวิทยาลัยศิลปากร 21917.5000 20485.0000
1727 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยศิลปากร 22826.2500 21443.7500
1728 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                                                                     มหาวิทยาลัยศิลปากร 22345.0000 20072.5000
1729 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 20560.0000 19330.7000
1730 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการประถมศึกษา                                                                                                                  มหาวิทยาลัยศิลปากร 21403.7500 19884.4500
1731 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ                                                                                              มหาวิทยาลัยศิลปากร 20640.0000 17858.7500
1732 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                                                                                                              มหาวิทยาลัยศิลปากร 20137.5000 17830.7000
1733 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร 19971.9500 17072.5000
1734 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                                             มหาวิทยาลัยศิลปากร 17294.9500 14352.5000
1735 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต                                                                                                              มหาวิทยาลัยศิลปากร 21773.7500 18502.0500
1736 คณะวิทยาศาสตร ์(กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) ใน 8 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร ์คณิตศาสตร์ประยุกต ์เคม ีชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิต ิฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 17985.8000 13661.2500
1737 คณะวิทยาศาสตร ์(กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)ใน 2 สาขาวิชา คือ วิทยาการคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                     มหาวิทยาลัยศิลปากร 17087.5000 12711.2500
1738 คณะเภสัชศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร 21100.0000 20470.0000
1739 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                                                                                        มหาวิทยาลัยศิลปากร 16406.2500 15563.7500
1740 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร 16470.0000 14406.4500
1741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์                                                                           มหาวิทยาลัยศิลปากร 19651.2500 17830.7000
1742 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                     มหาวิทยาลัยศิลปากร 16887.5000 16092.5000
1743 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                     มหาวิทยาลัยศิลปากร 19050.0000 15955.0000
1744 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                                                                          มหาวิทยาลัยศิลปากร 17646.2500 16495.0000
1745 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ์                                                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร 17883.7500 16021.2500
1746 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ี                                                                         มหาวิทยาลัยศิลปากร 16757.5000 13504.6500
1747 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร ์                                                             มหาวิทยาลัยศิลปากร 16953.7500 15891.2000



1748 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                                                               มหาวิทยาลัยศิลปากร 16063.7500 12790.3000
1749 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม                                                                                        มหาวิทยาลัยศิลปากร 18171.2500 16292.5000
1750 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป                                                                                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร 17440.7500 14790.6500
1751 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                     มหาวิทยาลัยศิลปากร 17503.7500 14323.7500
1752 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ                                                                                                มหาวิทยาลัยศิลปากร 22030.0000 19080.5000
1753 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)                                                                           มหาวิทยาลัยศิลปากร 19043.7500 17226.2500
1754 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)                                                                            มหาวิทยาลัยศิลปากร 18396.2500 17227.5000
1755 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น)                                                                            มหาวิทยาลัยศิลปากร 19233.7500 17282.5000
1756 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)                                                                                มหาวิทยาลัยศิลปากร 19335.0000 17223.7500
1757 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                                                                                                             มหาวิทยาลัยศิลปากร 22055.7000 17768.7500
1758 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน                                                                                                              มหาวิทยาลัยศิลปากร 18864.2500 16781.7500
1759 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยศิลปากร 20386.2500 17133.7500
1760 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                                                                              มหาวิทยาลัยศิลปากร 16084.3500 12758.7500
1761 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ                                                                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร 14957.5000 12213.7500
1762 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                         มหาวิทยาลัยศิลปากร 15122.5000 12450.0000
1763 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                                                                                              มหาวิทยาลัยศิลปากร 14420.0000 07998.1500
1764 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ(การออกแบบแอนนิเมชั่น)                                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร 16783.7500 12987.5000
1765 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ(การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ)                                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 15162.3000 12195.0000
1766 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ(การออกแบบเกม)                                                               มหาวิทยาลัยศิลปากร 15377.5000 12402.5000
1767 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ                                                                                     มหาวิทยาลัยศิลปากร 15098.7500 12138.7500
1768 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การโฆษณา) (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

1769 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การโฆษณา) (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 1)                                                         มหาวิทยาลัยศิลปากร 23690.0000 19966.2500
1770 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การโฆษณา) (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)                              มหาวิทยาลัยศิลปากร
1771 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การโฆษณา) (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)                               มหาวิทยาลัยศิลปากร

1772 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การโฆษณา) (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น)                               มหาวิทยาลัยศิลปากร
1773 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การโฆษณา) (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)                                   มหาวิทยาลัยศิลปากร

1774 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ (การโฆษณา) (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ)                               มหาวิทยาลัยศิลปากร

1775 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การโฆษณา) (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี)                                  มหาวิทยาลัยศิลปากร

1776 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การลูกค้าสัมพันธ)์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                        มหาวิทยาลัยศิลปากร

1777 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การลูกค้าสัมพันธ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 1)                                                มหาวิทยาลัยศิลปากร 22351.2500 18948.7500
1778 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การลูกค้าสัมพันธ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)                     มหาวิทยาลัยศิลปากร

1779 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การลูกค้าสัมพันธ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)                      มหาวิทยาลัยศิลปากร
1780 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การลูกค้าสัมพันธ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น)                      มหาวิทยาลัยศิลปากร

1781 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การลูกค้าสัมพันธ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)                          มหาวิทยาลัยศิลปากร
1782 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ (การลูกค้าสัมพันธ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ)                      มหาวิทยาลัยศิลปากร
1783 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(การลูกค้าสัมพันธ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาบาล)ี                         มหาวิทยาลัยศิลปากร
1784 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วารสารและหนังสือพิมพ)์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร

1785 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วารสารและหนังสือพิมพ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 1)                                            มหาวิทยาลัยศิลปากร 22172.5000 19639.2500



1786 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วารสารและหนังสือพิมพ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)                 มหาวิทยาลัยศิลปากร
1787 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วารสารและหนังสือพิมพ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)                  มหาวิทยาลัยศิลปากร
1788 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วารสารและหนังสือพิมพ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น)                  มหาวิทยาลัยศิลปากร
1789 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วารสารและหนังสือพิมพ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)                      มหาวิทยาลัยศิลปากร 19918.7500 19918.7500
1790 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ (วารสารและหนังสือพิมพ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ)                  มหาวิทยาลัยศิลปากร
1791 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วารสารและหนังสือพิมพ)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาบาล)ี                     มหาวิทยาลัยศิลปากร
1792 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(ภาพยนตร)์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

1793 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(ภาพยนตร)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)                                                         มหาวิทยาลัยศิลปากร 24222.5000 20208.7500
1794 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(ภาพยนตร)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)                              มหาวิทยาลัยศิลปากร
1795 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(ภาพยนตร)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)                               มหาวิทยาลัยศิลปากร

1796 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(ภาพยนตร)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น)                               มหาวิทยาลัยศิลปากร
1797 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(ภาพยนตร)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)                                   มหาวิทยาลัยศิลปากร
1798 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ (ภาพยนตร)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ)                               มหาวิทยาลัยศิลปากร

1799 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(ภาพยนตร)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาบาล)ี                                  มหาวิทยาลัยศิลปากร
1800 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิทยุโทรทัศน)์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                            มหาวิทยาลัยศิลปากร

1801 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิทยุโทรทัศน)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 1)                                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร 23056.2500 20055.7000
1802 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิทยุโทรทัศน)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)                         มหาวิทยาลัยศิลปากร

1803 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิทยุโทรทัศน)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)                          มหาวิทยาลัยศิลปากร
1804 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิทยุโทรทัศน)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น)                          มหาวิทยาลัยศิลปากร

1805 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิทยุโทรทัศน)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)                              มหาวิทยาลัยศิลปากร

1806 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ (วิทยุโทรทัศน)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ)                          มหาวิทยาลัยศิลปากร
1807 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิทยุโทรทัศน)์ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี)                             มหาวิทยาลัยศิลปากร
1808 คณะแพทยศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20486.2500 18621.8000
1809 คณะแพทยศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชารังสีเทคนิค                                                                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19576.2500 18262.4500
1810 คณะพยาบาลศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์(เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ)่                                                                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19484.4000 15798.7500
1811 คณะพยาบาลศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์(เรียนที่วิทยาเขตปัตตาน)ี                                                                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17860.4000 15283.3000
1812 คณะทันตแพทยศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22047.5000 21877.5000
1813 คณะเภสัชศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ                                                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20777.5000 19183.7500
1814 คณะเภสัชศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม                                                                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20748.7500 19800.0000
1815 คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ ่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย                                                                                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19600.0000 15791.2500
1816 คณะเทคนิคการแพทย ์หาดใหญ ่สาขาวิชาการเทคนิคการแพทย ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19981.2500 17920.4500
1817 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19159.5000 15223.7500
1818 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ่                                                                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18140.0000 14400.9000
1819 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ                                                                                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16731.2500 14576.2500
1820 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(โครงการพิเศษ)                                                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16856.2500 13448.7500
1821 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต)                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14118.7500 10133.7500
1822 คณะวิทยาศาสตร ์หาดใหญ ่ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์                                                                                                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18537.5000 08722.5000
1823 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิหาดใหญ ่สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15143.2500 08642.5000



1824 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิหาดใหญ ่สาขาวิชาสัตวศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15217.5000 12686.2500
1825 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิหาดใหญ ่สาขาวิชาวาริชศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15111.2500 09348.7500
1826 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ ่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15935.0000 13368.7000
1827 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ ่สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ ์                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12766.2000 09735.0500
1828 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ ่สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร                                                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13972.5000 10527.5000
1829 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ ่บัญชีบัณฑิต                                                                                                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19142.5000 17067.5000
1830 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ ่บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ                                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17052.5000 13536.4000
1831 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ ่บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน                                                                                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17251.2500 16186.2500
1832 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ ่บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18318.7500 15567.5000
1833 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ ่บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16593.7500 15077.5000
1834 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ ่บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19631.8000 12456.8000
1835 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ ่บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18325.7000 16481.2500
1836 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ ่บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16566.2500 14370.0000
1837 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ ่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16675.0000 14131.2500
1838 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ ่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1)                                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19730.0000 16372.7000
1839 คณะนิติศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชานิติศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19102.0000 15976.2500
1840 คณะนิติศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชานิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22534.7500 19160.0000
1841 คณะเศรษฐศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22175.0000 16163.7500
1842 คณะเศรษฐศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร                                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16292.5000 13483.7500
1843 คณะศิลปศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต ์                                                                                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20870.4500 18470.0000
1844 คณะศิลปศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22457.5000 21260.0000
1845 คณะศิลปศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21221.2500 18680.0000
1846 คณะศิลปศาสตร ์หาดใหญ ่สาขาวิชาชุมชนศึกษา                                                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18606.7500 17641.2500
1847 วิทยาลัยนานาชาต ิหาดใหญ ่สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12580.8000 07953.7500
1848 วิทยาลัยนานาชาต ิหาดใหญ ่สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15212.3500 10697.5000
1849 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาเทคโนโลยียาง                                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14198.1500 11822.5000
1850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12511.2500 09018.7500
1851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11830.0000 08391.2500
1852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)                                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13273.7500 10047.5000
1853 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)์                                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11298.7500 07133.8500
1854 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์                                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13698.1500 09266.2500
1855 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ                                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15285.0000 08875.0000
1856 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาเคม ี- ชีววิทยา                                                                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14386.2500 09686.2500
1857 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13651.2500 09793.7500
1858 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม                                                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14091.2500 10203.7500
1859 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ                                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12361.2500 08909.6000
1860 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตาน ีสาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร                                                                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14245.0000 09826.0500
1861 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์วิชาเอกเคมี                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21226.2500 16892.5000



1862 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์วิชาเอกฟิสิกส์                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19085.0000 16796.2500
1863 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์วิชาเอกชีววิทยา                                                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19440.0000 16994.1500
1864 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19473.7500 17067.5000
1865 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์วิชาเอกคณิตศาสตร ์                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21248.7500 19106.2500
1866 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์วิชาเอกสุขศึกษา                                                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17154.4500 14486.2500
1867 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16998.7500 15440.0500
1868 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 4 ปี) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์วิชาเอกจิตวิทยา                                                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17353.7500 12607.0500
1869 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี)  วิชาเอกการประถมศึกษา                                                                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18475.0000 17395.8000
1870 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี)  วิชาเอกพลศึกษา                                                                                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17012.0500 14726.2500
1871 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี)  วิชาเอกศิลปศึกษา                                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17418.7500 14540.8500
1872 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 4 ปี)  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                                                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16874.4000 14512.5000
1873 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี) วิชาเอกภาษาไทย                                                                                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19286.2500 17426.2500
1874 คณะศึกษาศาสตร ์ปัตตาน ี(หลักสูตร 5 ปี) วิชาเอกภาษาอังกฤษ                                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20895.0000 18482.5000
1875 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย                                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18528.7500 13885.9500
1876 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปกต)ิ                                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14311.2500 12245.0000
1877 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16755.7000 08537.5000
1878 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาภาษาเกาหล ี                                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20036.0000 06797.5000
1879 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาภาษาอาหรับ - ภาษาอาหรับธุรกิจ                                                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17160.0000 14676.7500
1880 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาภาษามลาย ู                                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17542.5000 13722.5000
1881 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชามลายูศึกษา                                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16188.2500 11328.7500
1882 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15279.0000 06237.0000
1883 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21311.2500 15633.7500
1884 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18836.2500 08484.0000
1885 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาประวัติศาสตร ์                                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17485.0000 08827.5000
1886 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (พื้นฐานวิทย์-คณิต หรือศิลป-์คณิต)                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14458.7500 10471.4000
1887 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน (พื้นฐานวิทย์-คณิต หรือศิลป-์คณิต)                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15015.0000 08977.7000
1888 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ                                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15970.7000 11042.2500
1889 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เน้นสังคมวิทยา เลือกสอบคณิตศาสตร ์                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1890 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เน้นสังคมวิทยา เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1891 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เน้นสังคมวิทยา เลือกสอบภาษาจีน                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1892 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เน้นสังคมวิทยา เลือกสอบภาษาอาหรับ                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1893 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เน้นมานุษยวิทยา  เลือกสอบคณิตศาสตร ์                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1894 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เน้นมานุษยวิทยา เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1895 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เน้นวิชามานุษยวิทยา เลือกสอบภาษาจีน                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1896 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เน้นวิชามานุษยวิทยา เลือกสอบภาษาอาหรับ                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1897 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาพัฒนาสังคม                                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18087.5000 12879.7500
1898 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา                                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09611.2500 09611.2500
1899 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาภูมิศาสตร ์(วท.บ)                                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12348.1000 09760.0000



1900 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร(์พื้นฐานวิทย์-คณิต หรือศิลป-์คณิต)                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15088.7500 12601.3000
1901 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตาน ีสาขาวิชาอิสลามศึกษา                                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15141.2500 06433.4500
1902 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตาน ีสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18055.7000 08646.2500
1903 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตาน ีสาขาวิชากฎหมายอิสลาม                                                                                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11726.6500 07361.2500
1904 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตาน ีสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา                                                                                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17823.7500 15043.6500
1905 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตาน ีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม                                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16243.7500 10261.2500
1906 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานิเทศศาสตร ์เลือกสอบคณิตศาสตร์                                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15339.3000 08310.0000
1907 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานิเทศศาสตร ์เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13660.1500 08972.4500
1908 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานิเทศศาสตร ์เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 08446.2500 08446.2500
1909 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานิเทศศาสตร ์เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09343.7500 08521.1500
1910 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานิเทศศาสตร ์เลือกสอบภาษาจีน                                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11526.2500 08725.0000
1911 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานิเทศศาสตร ์เลือกสอบภาษาอาหรับ                                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12196.2500 08592.6000
1912 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานิเทศศาสตร ์เลือกสอบภาษาบาลี                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1913 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เลือกสอบคณิตศาสตร ์                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14391.3500 10608.7500
1914 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1915 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1916 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15941.2500 15941.2500
1917 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เลือกสอบภาษาจีน                                                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1918 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เลือกสอบภาษาอาหรับ                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17087.5000 11923.1000
1919 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เลือกสอบภาษาบาล ี                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1920 คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตาน ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12455.0000 09473.7500
1921 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาทัศนศิลป ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15638.7500 10746.2500
1922 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาศิลปะประยุกต ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15776.2500 09871.7000
1923 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครอง (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16295.0000 12918.7500
1924 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครอง (พื้นฐานศิลปศาสตร ์)                                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16377.5000 12946.7500
1925 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1926 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1927 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครอง  เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1928 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาจีน                                                                                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1929 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาอาหรับ                                                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12868.2000 12868.2000
1930 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาบาลี                                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1931 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14957.5000 10543.3000
1932 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (พื้นฐานศิลปศาสตร ์)                                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17731.7500 10714.4500
1933 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1934 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1935 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1936 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบภาษาจีน                                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1937 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบภาษาอาหรับ                                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13906.3500 13906.3500



1938 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบภาษาบาลี                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1939 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15226.2500 13165.0000
1940 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์)                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18182.5000 13565.5000
1941 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14409.3500 14409.3500
1942 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1943 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1944 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาจีน                                                                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1945 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาอาหรับ                                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17511.2500 13478.7500
1946 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาบาลี                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1947 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชานโยบายสาธารณะ (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13946.2500 11991.2500
1948 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชานโยบายสาธารณะ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์)                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16498.7500 11390.7000
1949 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชานโยบายสาธารณะ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1950 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชานโยบายสาธารณะ เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1951 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ี สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1952 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชานโยบายสาธารณะ เลือกสอบภาษาจีน                                                                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1953 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตาน ีสาขาวิชานโยบายสาธารณะ เลือกสอบภาษาอาหรับ                                                                                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12745.0000 12493.7500
1954 คณะรัฐศาสตร ์ปัตตานีสาขาวิชานโยบายสาธารณะ เลือกสอบภาษาบาลี                                                                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1955 คณะการบริการและการท่องเที่ยว ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาต)ิ สาขาวิชาการจัดการการบริการ                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20885.2500 14686.2500
1956 คณะการบริการและการท่องเที่ยว ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาต)ิ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22675.0000 16396.5000
1957 คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาต)ิ สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ :จีน รูปแบบที่ 1                                                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23420.0000 12414.2500
1958 คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาต)ิ สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ :จีน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน                                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17006.2500 09771.2500
1959 คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาต)ิ สาขาวิชาจีนศึกษา รูปแบบที่ 1                                                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17563.7500 10761.2500
1960 คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาต)ิ สาขาวิชาจีนศึกษา รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน                                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15877.6500 13970.7000
1961 คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาต)ิ สาขาวิชาไทยศึกษา                                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16927.7500 06495.0000
1962 คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาต)ิ สาขาวิชาวิเทศศึกษา                                                                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19825.0000 08156.2500
1963 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11067.1000 07966.2500
1964 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12190.0500 09788.7500
1965 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์                                                                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13607.5000 09186.2500
1966 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม                                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12504.5500 10056.2500
1967 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15010.0000 09316.2500
1968 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13420.0000 08622.9500
1969 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13906.2500 09294.4000
1970 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา                                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13437.7500 10371.2500
1971 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธาน ี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13392.9000 08996.2500
1972 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม                                                                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13468.7500 09575.0000
1973 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13041.2500 09456.2500
1974 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13887.5000 09278.5500
1975 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14830.0000 12867.5000



1976 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17821.9500 12617.5000
1977 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14048.7500 06075.0000
1978 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1979 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16461.2500 11014.5000
1980 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาภาษา  การสื่อสารและธุรกิจ                                                                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19765.0000 15128.2500
1981 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธาน ี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องที่ยว                                                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15358.7500 11601.8500
1982 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13980.0000 11735.0000
1983 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธาน ีสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18513.7000 14663.7500
1984 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธาน ีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สองภาษา)                                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16720.1000 16720.1000
1985 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์                                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14034.3000 06216.2500
1986 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17023.7500 14487.5000
1987 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17377.5000 08925.7500
1988 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญช ี                                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15525.0000 11603.7500
1989 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15005.0000 06330.7000
1990 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการตลาด                                                                                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16096.2500 08157.5000
1991 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18515.0000 10980.0000
1992 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15485.0000 13088.2000
1993 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1994 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1995 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาจีน                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17168.7500 11907.5000
1996 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาอาหรับ                                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1997 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาบาลี                                                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11366.6000 11366.6000
1998 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ                                                                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14963.7500 11176.2500
1999 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบคณิตศาสตร ์                                                                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17287.5000 13721.8000
2000 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17099.9000 14110.6000
2001 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2002 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2003 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  เลือกสอบภาษาจีน                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15767.5500 14998.6500
2004 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาอาหรับ                                                                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2005 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ                                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2006 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ตรัง  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16597.0500 12671.2500
2007 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาพืชไร ่พืชสวน และสัตวศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14523.7500 08667.1000
2008 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13673.7500 09076.2500
2009 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาประมง                                                                                                                              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13134.4000 07983.8000
2010 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาจุลชีววิทยา                                                                                                                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15603.2000 13475.8000
2011 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาเคมี                                                                                                                               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16668.7500 13074.3500
2012 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาฟิสิกส์                                                                                                                            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15711.2500 12492.2500
2013 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม                                                                                                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14388.7500 09828.5500



2014 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13824.0000 11153.7500
2015 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12699.8000 08298.7500
2016 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                                                                                                           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14092.5000 11750.4500
2017 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                                      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15029.1500 12977.5000
2018 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง                                                                                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13381.2500 09356.2500
2019 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15231.2500 12530.0000
2020 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17192.6000 13334.8000
2021 คณะวิศวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคม ีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)                                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15892.8000 13476.3000
2022 คณะเภสัชศาสตร ์(หลักสูตร 6 ปี)                                                                                                                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19831.2500 19290.0000
2023 คณะศิลปศาสตร ์สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร                                                                                                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20361.2500 17861.2500
2024 คณะศิลปศาสตร ์สาขาการท่องเที่ยว                                                                                                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19201.2500 15409.7000
2025 คณะศิลปศาสตร ์สาขาการพัฒนาสังคม                                                                                                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16610.0000 08090.0000
2026 คณะศิลปศาสตร ์สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร                                                                                                                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18950.0000 13169.7500
2027 คณะศิลปศาสตร ์สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร                                                                                                                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19437.5000 15592.2500
2028 คณะศิลปศาสตร ์สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร                                                                                                            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20060.0000 16693.5000
2029 คณะศิลปศาสตร ์สาขานิเทศศาสตร ์                                                                                                                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19108.7500 11342.5000
2030 คณะศิลปศาสตร ์สาขาประวัติศาสตร ์                                                                                                                      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18197.5000 10761.2500
2031 คณะศิลปศาสตร ์สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร                                                                                                           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16450.0000 09222.2000
2032 คณะศิลปศาสตร ์สาขาภาษาและวัฒนธรรมลุ่มภูมิภาคแม่น้ำโขง                                                                                                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14232.5000 06431.9500
2033 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  สาขาออกแบบอุตสาหกรรม                                                                                                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15349.3500 08203.7000
2034 คณะบริหารศาสตร ์สาขาการจัดการธุรกิจ                                                                                                                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15530.0000 12681.2500
2035 คณะบริหารศาสตร ์สาขาการตลาด                                                                                                                           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17693.7500 12534.3500
2036 คณะบริหารศาสตร ์สาขาการจัดการการโรงแรม                                                                                                                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19770.0000 11541.2500
2037 คณะบริหารศาสตร ์สาขาการเงินและการธนาคาร                                                                                                               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17870.7000 14334.4500
2038 คณะบริหารศาสตร ์สาขาการบัญช ี                                                                                                                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18016.9500 15228.7500
2039 คณะบริหารศาสตร ์สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                                                                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13406.2500 08050.0000
2040 คณะบริหารศาสตร ์สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15095.0000 13427.6500
2041 คณะนิติศาสตร ์สาขานิติศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16818.7500 13357.5000
2042 คณะนิติศาสตร ์สาขานิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15841.9500 14643.0000
2043 คณะนิติศาสตร ์สาขานิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15275.0000 15275.0000
2044 คณะนิติศาสตร ์สาขานิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2045 คณะนิติศาสตร ์สาขานิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15417.5000 13587.6500
2046 คณะนิติศาสตร ์สาขานิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13709.3000 13709.3000
2047 คณะนิติศาสตร ์สาขานิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15363.7500 14692.5000
2048 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15776.8000 12525.6500
2049 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2050 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2051 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



2052 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12683.7500 12683.7500
2053 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13253.7500 13253.7500
2054 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2055 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14453.7500 09823.7500
2056 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2057 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14418.7500 14418.7500
2058 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13525.0000 13525.0000
2059 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13966.8000 10608.0000
2060 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11175.0000 11175.0000
2061 คณะรัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2062 คณะรัฐศาสตร ์รัฐศาสตร ์สาขาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                                                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18087.5000 16094.7000
2063 คณะรัฐศาสตร ์รัฐศาสตร ์สาขาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12077.5000 11520.0000
2064 คณะรัฐศาสตร ์รัฐศาสตร ์สาขาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14423.7500 07290.0000
2065 คณะรัฐศาสตร ์รัฐศาสตร ์สาขาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11677.5000 10252.5000
2066 คณะรัฐศาสตร ์รัฐศาสตร ์สาขาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12896.2500 07973.7500
2067 คณะรัฐศาสตร ์รัฐศาสตร ์สาขาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2068 คณะรัฐศาสตร ์รัฐศาสตร ์สาขาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14456.3500 10378.7500
2069 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร ์วิชาเอกอนามัยชุมชน                                                                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17962.5000 15707.5000
2070 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร ์วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15782.5000 14853.4000
2071 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19016.2500 16506.9500
2072 หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาการจัดการธุรกิจ                                                                                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 08035.0000 08035.0000
2073 หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาการบัญช ี                                                                                                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11185.5500 11185.5500
2074 หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 08881.9500 08881.9500
2075 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง20948.7500 20847.5000
2076 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม                                                                                                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง19357.5000 18702.5000
2077 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ                                                                                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง19013.7500 17761.9500
2078 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง21893.4000 18472.5500
2079 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง20745.0000 20261.9500
2080 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง20075.0000 18376.2500
2081 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร                                                                                                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17830.0000 16672.5000
2082 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร                                                                                                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง19128.2000 17916.2500
2083 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี                                                                                                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง21530.0000 20510.0000
2084 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง20200.4500 19612.5000
2085 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม                                                                                                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง20790.0000 18256.2500
2086 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม                                                                                                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง19576.0000 18903.7500
2087 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์                                                                                                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง20195.0000 18695.0000
2088 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัต ิ                                                                                                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง18120.9000 17860.7000
2089 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า                                                                                                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง20102.5500 18875.0000



2090 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์                                                                                                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง19608.7500 18674.6500
2091 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์                                                                                                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง21099.4000 20188.7500
2092 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง                                                                                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง19821.2500 19235.0000
2093 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตเคม ี                                                                                                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง20669.7500 19753.7500
2094 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง22060.0000 17956.2500
2095 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง22428.7500 20767.5000
2096 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (5 ปี)                                                                                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง19717.5000 17433.7500
2097 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)                                                                                                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง19423.7500 17847.5000
2098 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)                                                                                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง18225.0000 16442.5000
2099 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ (5 ปี)                                                                                              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17985.0000 16639.5000
2100 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (5 ปี)                                                                                                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง18555.0000 16313.8000
2101 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(พืชไร ่พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา ภูมิทัศน์)                                                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง15322.5000 11921.2500
2102 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์                                                                                                              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง15238.7500 13863.7500
2103 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง                                                                                                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง15605.0000 12700.0000
2104 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร                                                                                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง14536.3000 12863.7500
2105 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร                                                                                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง15187.5000 13700.0000
2106 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์                                                                                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17027.5000 14439.8000
2107 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17152.5000 15183.7500
2108 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม                                                                                                                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17492.5000 15571.2500
2109 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม                                                                                                                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17206.2500 14085.6500
2110 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                                                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง16641.2500 14086.2500
2111 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                                                                                                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง16791.2500 14839.8000
2112 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์                                                                                                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง16682.1000 13443.7500
2113 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาสถิติประยุกต ์                                                                                                                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง16191.2500 14415.0000
2114 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17050.0000 15636.2500
2115 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม                                                                                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง15987.5000 13016.9500
2116 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร                                                                                                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง16161.2500 14218.7500
2117 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17922.5000 15101.2500
2118 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17261.9500 17261.9500
2119 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                                                                                                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17984.4500 16607.5000
2120 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ                                                                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง14915.7500 08718.3500
2121 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์                                                                                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง13356.2500 09987.5000
2122 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สาขาวิชาพืชสวน                                                                                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง12802.5000 09798.7500
2123 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง15932.8000 12381.2500
2124 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                                                                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง13871.2500 09915.3500
2125 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน                                                                                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง15730.0000 10576.2500
2126 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แขนงวิศวกรรมเกษตร)                                                                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง13248.0500 10108.7500
2127 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ                                                                                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง15563.7500 12151.2500



2128 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                                                                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง13421.2500 12081.2500
2129 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง12356.6500 12092.7500
2130 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม                                                                                                     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 13253.7500 10458.7500
2131 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                           สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 13095.7000 09307.5000
2132 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 13615.3500 09591.2500
2133 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์                                                                                                      สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 13330.3000 10992.5000
2134 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                                                                                          สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2135 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 12703.7500 10300.0000
2136 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี                                                                                                               สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 13972.2000 11508.7500
2137 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต                                                                                                             สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2138 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 11777.4500 08833.7500
2139 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                                                 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 12107.5000 10060.0000
2140 คณะศิลปศาสตร ์วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ21091.2500 17877.5000
2141 คณะศิลปศาสตร ์วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น                                                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ18118.7500 16617.5000
2142 คณะศิลปศาสตร ์วิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ18036.8000 16482.5000
2143 คณะศิลปศาสตร ์วิชาเอกการท่องเที่ยว                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ20160.0000 17111.2500
2144 คณะศิลปศาสตร ์วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ14085.0000 11573.7500
2145 คณะศิลปศาสตร ์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ19674.4500 12825.7500
2146 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวิชาเอกเคมี                                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ14065.0000 11786.2500
2147 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ13995.0000 10777.5000
2148 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวิชาเอกเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (วท.บ.)                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ13957.5000 10851.2500
2149 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวิชาเอกเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ14849.2000 11375.0000
2150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ13645.4000 11633.3500
2151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15004.0000 12054.8000
2152 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ13371.2500 09752.5000
2153 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ12125.4500 10093.7500
2154 คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิชาเอกวิศวกรรมโยธา                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15173.7500 13717.5000
2155 คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิชาเอกวิศวกรรมสำรวจ                                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ14311.7000 09743.8000
2156 คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ14555.0000 13252.5000
2157 คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15442.2500 09756.2000
2158 คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ16936.2500 14204.6500
2159 คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15040.0000 12388.7500
2160 คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิชาเอกวิศวกรรมเคมี                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15731.2500 10292.5000
2161 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน                                                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ17375.0000 13650.8500
2162 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15845.0000 13336.1000
2163 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15898.7500 13748.7500
2164 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญช ี                                                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ16512.5000 15338.7500
2165 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกระบบสารสนเทศ                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15786.2500 13828.7500



2166 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป)                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15538.7500 14651.2500
2167 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย)์                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ14881.2500 14091.4000
2168 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด (กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด)                                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ16482.5000 14700.0500
2169 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด (กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ)                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ17130.0000 14995.0000
2170 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15845.0000 13797.0000
2171 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ12621.2500 12621.2500
2172 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15525.0000 10207.5000
2173 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญช ี(หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15591.2500 13415.0000
2174 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์วิชาเอกเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ16381.2500 11552.5000
2175 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ17761.2500 10548.7500
2176 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์วิชาเอกอาหารและโภชนาการ                                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ15550.0000 13197.5000
2177 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์วิชาเอกธุรกิจอาหาร                                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ14953.7500 12458.7500
2178 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.)                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ17634.5500 15020.0000
2179 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ13816.3000 10511.2500
2180 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ13803.5000 11391.2500
2181 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งทอ (วศ.บ.)                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ13736.2500 09390.0000
2182 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิชาเอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ (วศ.บ.)                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ14239.4500 10600.0000
2183 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (ทล.บ.)                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ16898.8500 12293.7500
2184 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ14518.7500 13087.1000
2185 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ (วิทยาเขตบางพระ)                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก15581.9500 13215.0500
2186 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตบางพระ)                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก19787.5000 17423.8500
2187 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขตบางพระ)                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก13420.0000 11058.9500
2188 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(วิทยาเขตบางพระ)                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก12288.1000 08950.0000
2189 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วิทยาเขตบางพระ)                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก13384.5500 11891.2500
2190 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางพระ)                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก11555.0000 10810.0000
2191 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (วิทยาเขตบางพระ)                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก08653.1500 08653.1500
2192 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาพืชศาสตร ์(วิทยาเขตบางพระ)                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก11341.2500 10537.9000
2193 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาสัตวศาสตร ์(วิทยาเขตบางพระ)                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก13825.0000 09476.2500
2194 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาประมง (วิทยาเขตบางพระ)                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก12932.6000 10433.8000
2195 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์(วิทยาเขตบางพระ)                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก13749.2000 10400.4000
2196 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป (วิทยาเขตบางพระ)                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก14888.7500 12833.2000
2197 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร (วิทยาเขตบางพระ)                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก13352.6000 10278.6500
2198 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(วิทยาเขตบางพระ)                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก15528.7500 13391.1500
2199 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์(วิทยาเขตบางพระ)                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก15044.8500 12218.7500
2200 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (วิทยาเขตบางพระ)                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก19756.2500 15185.0000
2201 สถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาวิชาการจัดการการบิน (วิทยาเขตบางพระ)                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก15990.5500 11041.2500
2202 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2203 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วิทยาเขตจันทบุร)ี                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก10367.0000 10367.0000



2204 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ-์อาหารและโภชนาการ (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก11551.2500 11551.2500
2205 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ-์สุขภาพและความงาม (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2206 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ-์อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน (วิทยาเขตจันทบุรี)                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2207 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (วิทยาเขตจันทบุรี)                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2208 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร (วิทยาเขตจันทบุรี)                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก13294.6000 13294.6000
2209 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-การจัดการธุรกิจอาหารและการตลาด (วิทยาเขตจันทบุรี)                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2210 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2211 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2212 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก15812.5000 15812.5000
2213 คณะเทคโนโลยีสังคม  บัญชีบัณฑิต (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก14677.5000 11291.2500
2214 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2215 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก13808.7500 10316.2500
2216 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์(วิทยาเขตจันทบุรี)                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2217 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก12008.7500 09500.0000
2218 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก12652.5000 09141.2500
2219 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก11998.7500 10366.9000
2220 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(์วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก13707.5500 09192.7000
2221 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก15464.3000 12756.2500
2222 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก16243.7500 14545.0000
2223 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีบัณฑิต (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก17307.5000 14486.2500
2224 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก12742.2500 11661.9000
2225 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก14795.0000 13241.2500
2226 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดระหว่างประเทศ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก16414.4500 12984.3000
2227 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก20022.5000 12247.7500
2228 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก20271.2500 14652.5000
2229 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(วิทยาเขตอุเทนถวาย)                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก14955.0000 12046.2000
2230 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (วิทยาเขตอุเทนถวาย)                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2231 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิทยาเขตอุเทนถวาย)                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก13033.7500 08103.7500
2232 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(วิทยาเขตอุเทนถวาย)                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก14711.2500 06855.0000
2233 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม (วิทยาเขตอุเทนถวาย)                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก12851.2500 12851.2500
2234 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (วิทยาเขตอุเทนถวาย)                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก15590.0000 07936.2000
2235 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วิทยาเขตอุเทนถวาย)                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก07788.7500 07788.7500
2236 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16442.6500 15776.1000
2237 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี15752.3500 15752.3500
2238 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาจีน                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี18700.0000 15731.2500
2239 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16546.2500 16235.0000
2240 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16142.5000 15587.4000
2241 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี15555.0000 15555.0000



2242 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบภาษาจีน                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี18548.7500 15436.2500
2243 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17510.0000 15432.5000
2244 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี18222.5000 16550.0000
2245 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17482.5000 17482.5000
2246 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เลือกสอบภาษาจีน                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17503.7500 16767.5000
2247 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี19018.7500 16722.5000
2248 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี19085.0000 16956.6000
2249 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี19178.6500 17003.7000
2250 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17595.7000 16507.5000
2251 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17340.0000 17026.1500
2252 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี)                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17974.9000 16191.2500
2253 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(หลักสูตร 5 ปี)                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี18096.2500 17196.3500
2254 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี18990.0000 17122.5000
2255 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (หลักสูตร 4 ปี)                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16816.6500 15196.2500
2256 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17861.7000 16196.2500
2257 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตร 4 ปี)                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี10333.4000 10333.4000
2258 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์(หลักสูตร 4 ปี)                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี13234.9500 11497.8000
2259 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการผลิตพืช                                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี12773.6500 09270.0000
2260 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์                                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14412.1000 12941.2500
2261 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี13109.5500 11395.0000
2262 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี13454.9500 11725.0000
2263 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี13471.2500 12324.6000
2264 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี12516.2500 09578.7500
2265 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี15063.7500 13016.3000
2266 คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17310.0000 13636.2500
2267 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี12360.7000 10390.1500
2268 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี12394.4500 11247.8000
2269 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีและสีสิ่งทอ                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี12846.0000 09987.7500
2270 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-พอลิเมอร์และเส้นใย                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14578.4000 10737.5500
2271 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี15633.7500 13465.0000
2272 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด-ุพลาสติก                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี12417.5000 10721.5000
2273 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด-ุพอลิเมอร์                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี15588.2000 09665.9000
2274 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี13685.0000 08980.0000
2275 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14975.0000 12532.1500
2276 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร                                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14416.2500 08603.7500
2277 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16561.2500 13872.5000
2278 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทั่วไป                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16475.7500 14152.5000
2279 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี15368.7000 13550.0000



2280 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16691.2500 13288.7500
2281 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16233.1500 14253.7500
2282 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17141.2500 13857.5000
2283 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี18475.0000 15295.0000
2284 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16548.2000 13065.0000
2285 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์- เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16360.0000 10654.3000
2286 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด Marketing (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14318.7500 11266.2500
2287 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Administration (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี18083.7500 12202.5000
2288 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16621.2500 11265.0000
2289 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14222.4500 12468.7500
2290 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14836.2500 13425.0000
2291 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค ์                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี13188.7500 11590.2500
2292 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14067.5500 12371.3000
2293 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17483.7500 16377.5000
2294 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17143.7500 12741.2500
2295 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14460.0000 08757.5000
2296 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17310.0000 12457.5000
2297 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี15893.7500 11723.8500
2298 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี20720.0000 17602.5000
2299 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี15800.0000 10873.0500
2300 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14740.0500 12085.0000
2301 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14832.5000 12972.9500
2302 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสถิต ิ                                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี15652.5000 11475.0000
2303 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14982.5000 12533.7500
2304 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14722.5000 11982.5500
2305 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14232.0500 11581.2500
2306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี13659.7500 09701.9000
2307 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี18480.0000 16814.6000
2308 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน                                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17358.1500 15607.8000
2309 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17796.2500 15568.7500
2310 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17026.2500 13499.4500
2311 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช-ีการบัญชีการเงิน                                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร18551.2500 15665.5500
2312 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด                                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร16617.5000 13686.1500
2313 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด-การสื่อสารการตลาด                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร15987.5000 11227.5000
2314 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร20808.7500 17787.5000
2315 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร18133.7000 16940.0000
2316 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร16586.8000 13263.7500
2317 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร16465.0000 13580.0000



2318 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร13311.2500 11259.9500
2319 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร18617.5000 14721.2500
2320 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร16905.9500 07443.7500
2321 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร18111.2500 09141.2500
2322 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร15793.7500 13215.0000
2323 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร13730.0000 12827.5000
2324 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร19207.5000 15494.0000
2325 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร15738.7500 11598.7500
2326 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร14870.0000 09566.3000
2327 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร19582.5000 15247.7000
2328 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ ์                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร16476.2500 14598.7500
2329 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร18047.5000 15180.0000
2330 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร18618.7500 13881.5000
2331 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการโรงแรม                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร17177.5000 14885.5000
2332 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร20808.7500 17836.2500
2333 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ ์                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร07998.4500 07998.4500
2334 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร15978.7500 13240.2500
2335 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร14981.5500 13211.2500
2336 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร16187.5000 13611.2500
2337 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร13567.5000 10309.3000
2338 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร16256.2500 13552.5000
2339 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร13419.6500 11632.5000
2340 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร14066.2500 12786.2500
2341 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร10936.2500 07883.2000
2342 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล                                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2343 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ                                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2344 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2345 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2346 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร14651.2500 14651.2500
2347 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร13057.5000 11183.7500
2348 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร13685.0000 09417.5000
2349 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร12112.1000 09750.0000
2350 คณะวิศวกรรมศาสตร-์ศาลายา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์15243.7500 14512.5500
2351 คณะวิศวกรรมศาสตร-์ศาลายา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์14401.2500 10954.4500
2352 คณะวิศวกรรมศาสตร-์ศาลายา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์13603.7500 11476.2500
2353 คณะวิศวกรรมศาสตร-์ศาลายา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์14426.2500 12672.5000
2354 คณะวิศวกรรมศาสตร-์ศาลายา สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์15613.7500 11478.1500
2355 คณะวิศวกรรมศาสตร-์ศาลายา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์15380.0000 12538.1000



2356 คณะวิศวกรรมศาสตร-์ศาลายา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์15504.6500 13450.0000
2357 คณะวิศวกรรมศาสตร-์ศาลายา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์14843.7500 10072.6500
2358 คณะวิศวกรรมศาสตร-์วังไกลกังวล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์13357.5000 10967.5000
2359 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ-ศาลายา สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์16167.5000 14066.2500
2360 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ-ศาลายา สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์16214.1500 14442.7500
2361 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ-ศาลายา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์16241.2500 13372.5000
2362 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ-ศาลายา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์14118.7500 09379.1500
2363 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ-ศาลายา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์17609.3500 14162.5000
2364 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ-ศาลายา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์15386.2500 13498.7500
2365 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ-ศาลายา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์16592.5000 14785.0000
2366 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย-ีวังไกลกังวล สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2367 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย-ีวังไกลกังวล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์12643.7500 12643.7500
2368 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย-ีวังไกลกังวล สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์11298.7500 11298.7500
2369 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย-ีวังไกลกังวล สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์12335.0000 11781.2500
2370 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย-ีวังไกลกังวล สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์10553.7500 10553.7500
2371 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย-ีวังไกลกังวล สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2372 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว-วังไกลกังวล สาขาวิชาการโรงแรม                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์17854.9500 16562.2500
2373 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว-วังไกลกังวล สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์16987.5000 15505.0000
2374 คณะบริหารธุรกิจ-ศาลายา สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์15331.2500 13253.7500
2375 คณะบริหารธุรกิจ-ศาลายา สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์17755.1500 13480.6000
2376 คณะบริหารธุรกิจ-ศาลายา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์14391.9500 12460.5500
2377 คณะบริหารธูรกิจ-ศาลายา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์15643.7500 13568.2000
2378 คณะบริหารธุรกิจ-วังไกลกังวล สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์12656.2500 11595.0000
2379 คณะบริหารธุรกิจ-วังไกลกังวล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์10811.2500 08803.1500
2380 คณะบริหารธุรกิจ-วังไกลกังวล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์14268.7500 14268.7500
2381 คณะบริหารธุรกิจ-บพิตรพิมุข จักรวรรด ิสาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์17338.7500 14263.7500
2382 คณะบริหารธุรกิจ-บพิตรพิมุข จักรวรรด ิสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์16268.7500 09515.0000
2383 คณะบริหารธุรกิจ-บพิตรพิมุข จักรวรรด ิสาขาวิชาการตลาด                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์14987.1000 12632.3500
2384 คณะบริหารธุรกิจ-บพิตรพิมุข จักรวรรด ิสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์15128.7500 08748.7500
2385 คณะบริหารธุรกิจ-บพิตรพิมุข จักรวรรด ิสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์14192.5000 10858.0500
2386 คณะบริหารธุรกิจ-บพิตรพิมุข จักรวรรด ิสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร ์                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์14968.7500 11310.7000
2387 คณะบริหารธุรกิจ-บพิตรพิมุข จักรวรรด ิสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน)                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์13072.5000 13072.5000
2388 คณะศิลปศาสตร-์บพิตรพิมุข จักรวรรด ิสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์18167.6500 15365.0000
2389 คณะศิลปศาสตร-์บพิตรพิมุข จักรวรรด ิสาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์17950.0000 12487.5000
2390 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม (พื้นที่เชียงใหม)่                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา20769.2000 17446.2500
2391 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (พื้นที่เชียงใหม)่                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา15597.5000 14001.9000
2392 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (พื้นที่เชียงราย)                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2393 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (พื้นที่เชียงราย)                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา15072.5000 10571.6000



2394 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (พื้นที่เชียงราย)                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา10336.2500 10336.2500
2395 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส ์(พื้นที่เชียงราย)                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา12297.4500 11024.4000
2396 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(พื้นที่เชียงราย)                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา12783.7500 09063.7500
2397 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (พื้นที่ตาก)                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา14353.7500 09317.5000
2398 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (พื้นที่ตาก)                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา13911.2500 11151.2500
2399 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (พื้นที่ตาก)                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา14826.2500 11963.1500
2400 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(พื้นที่ตาก)                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา12557.5000 10333.7500
2401 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (พื้นที่ตาก)                                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา16680.0000 11827.5000
2402 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (พื้นที่ตาก)                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา12272.2000 10736.2500
2403 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม (พื้นที่ตาก)                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา19027.5000 12159.7500
2404 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์(พื้นที่ตาก)                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา12862.5000 09633.9000
2405 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา คศ.บ.คหกรรมศาสตร ์(พื้นที่ตาก)                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา11187.5000 11187.5000
2406 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชา ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (พื้นที่ตาก)                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา14505.0000 10435.0000
2407 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นที่ตาก)                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา08903.7500 08903.7500
2408 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.พืชศาสตร ์(เขตพื้นที่น่าน)                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา10246.2500 10246.2500
2409 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.สัตวศาสตร ์(เขตพื้นที่น่าน)                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2410 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.ประมง (เขตพื้นที่น่าน)                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2411 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (พื้นที่น่าน)                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2412 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์(พื้นที่น่าน)                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2413 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นที่น่าน)                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2414 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (พื้นที่น่าน)                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา14646.2500 14646.2500
2415 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์(พื้นที่น่าน)                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2416 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด (พื้นที่น่าน)                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา08972.5000 08972.5000
2417 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ (พื้นที่น่าน)                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา12211.8500 12211.8500
2418 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา บช.บ.การบัญช ี(พื้นที่น่าน)                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา12462.5000 11220.7500
2419 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (พื้นที่พิษณุโลก)                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2420 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (พื้นที่พิษณุโลก)                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา12312.3000 12312.3000
2421 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (พื้นที่พิษณุโลก)                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2422 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (พื้นที่พิษณุโลก)                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา14161.7500 13164.8500
2423 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ (พื้นที่พิษณุโลก)                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา13603.2000 08321.2500
2424 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.วิชาพืชศาสตร ์(พื้นที่พิษณุโลก)                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา13001.2500 10587.4500
2425 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.สัตวศาสตร ์(พื้นที่พิษณุโลก)                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา14311.2500 09072.2500
2426 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.ประมง (พื้นที่พิษณุโลก)                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2427 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (พื้นที่พิษณุโลก)                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา10298.7500 10298.7500
2428 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร (พื้นที่พิษณุโลก)                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2429 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นที่พิษณุโลก)                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2430 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.พืชศาสตร ์(เขตพื้นที่ลำปาง)                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา12616.2500 12616.2500
2431 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.สัตวศาสตร ์(เขตพื้นที่ลำปาง)                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา14840.0000 08226.2500



2432 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.ประมง (เขตพื้นที่ลำปาง)                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา12398.3500 09923.7500
2433 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (พื้นที่ลำปาง)                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2434 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (พื้นที่ลำปาง)                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา20305.0000 09991.2500
2435 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์(พื้นที่ลำปาง)                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา13112.3500 08651.8000
2436 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ (พื้นที่ลำปาง)                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา14045.0000 10727.5000
2437 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด (พื้นที่ลำปาง)                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา13615.0000 09368.7500
2438 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา บช.บ.การบัญช ี(พื้นที่ลำปาง)                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา15280.0000 13571.2500
2439 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา ศศ.บภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (พื้นที่ลำปาง)                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา15116.2500 09261.2500
2440 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์สาขาวิชา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม (พื้นที่ลำปาง)                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา18007.7000 13990.0000
2441 คณะบริหารธุรกิจ-สงขลา  สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย14450.0000 13220.6000
2442 คณะบริหารธุรกิจ-สงขลา  สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย16188.7500 14526.2500
2443 คณะบริหารธุรกิจ-สงขลา  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย14163.7500 12095.7000
2444 คณะวิศวกรรมศาสตร-์สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย14855.9000 12173.7500
2445 คณะวิศวกรรมศาสตร-์สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ                                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย13300.0000 07741.2500
2446 คณะวิศวกรรมศาสตร-์สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย14023.7500 12471.2000
2447 คณะวิศวกรรมศาสตร-์สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย13430.0000 09802.3000
2448 คณะวิศวกรรมศาสตร-์สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย13522.1500 10687.5000
2449 คณะวิศวกรรมศาสตร-์สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย10208.2000 10208.2000
2450 คณะวิศวกรรมศาสตร-์สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย13856.2500 12675.1000
2451 คณะวิศวกรรมศาสตร-์สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย12262.8500 10719.0000
2452 คณะวิศวกรรมศาสตร-์สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย11749.9500 09877.5000
2453 คณะวิศวกรรมศาสตร-์สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย09530.3000 09530.3000
2454 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย-ีนครศรีธรรมราช(ไสใหญ)่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย14461.8000 11636.2500
2455 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย-ีนครศรีธรรมราช(ไสใหญ)่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย08377.5000 08377.5000
2456 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ตรัง สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย12898.7500 07648.7500
2457 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ตรัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2458 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ตรัง สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย13971.2500 09348.7500
2459 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ตรัง สาขาวิชาการโรงแรม                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย14655.0000 07726.0000
2460 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศูนย์นนทบุร)ี                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ12056.5000 12056.5000
2461 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ศูนย์นนทบุร)ี                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ13761.9500 12133.2000
2462 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ศูนย์นนทบุร)ี                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ12080.5500 12080.5500
2463 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศูนย์สุพรรณบุร)ี                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2464 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ศูนย์สุพรรณบุรี)                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2465 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ศูนย์สุพรรณบุร)ี                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2466 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (ศูนย์หันตรา)                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ13094.9500 13094.9500
2467 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (ศูนย์หันตรา)                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ11788.5500 11682.0500
2468 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร ์(ศูนย์หันตรา)                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2469 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ศูนย์หันตรา)                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ13768.1500 10457.5000



2470 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์(ศูนย์หันตรา)                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ13938.3500 10346.2500
2471 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทั่วไป (ศูนย์หันตรา)                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ14060.0000 11163.7500
2472 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร (ศูนย์หันตรา)                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ12325.0000 12325.0000
2473 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการสำนักงาน (ศูนย์วาสุกรี)                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ13772.5000 10613.7500
2474 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม (ศูนย์วาสุกรี)                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ14505.0000 10563.6000
2475 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด - การบริหารการตลาด (ศูนย์วาสุกร)ี                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ15798.7500 10445.0000
2476 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด-การจัดการธุรกิจการค้าปลีก (ศูนย์วาสุกรี)                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ11580.0000 11580.0000
2477 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญช ี(ศูนย์วาสุกร)ี                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ16917.5000 12552.5000
2478 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ศูนย์วาสุกรี)                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ11821.2500 09037.5000
2479 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญช ี(ศูนย์นนทบุร)ี                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ15245.0000 13662.4000
2480 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ศูนย์นนทบุร)ี                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ15289.4500 12600.6500
2481 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทั่วไป (ศูนย์สุพรรณบุรี)                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ14466.1500 07137.5000
2482 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(ศูนย์สุพรรณบุร)ี                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ14092.5000 09125.0000
2483 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม (ศูนย์สุพรรณบุร)ี                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2484 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด - การบริหารการตลาด (ศูนย์สุพรรณบุรี)                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ14217.5000 09921.2500
2485 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญช ี(ศูนย์สุพรรณบุร)ี                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ15580.0000 12123.7500
2486 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ศูนย์สุพรรณบุร)ี                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ12920.0000 09237.6000
2487 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคม ี(ศูนย์หันตรา)                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2488 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ศูนย์หันตรา)                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ12711.2500 12711.2500
2489 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(ศูนย์หันตรา)                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ11990.7500 09633.7500
2490 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์หันตรา)                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ09672.0500 09672.0500
2491 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ศูนย์หันตรา)                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ11737.5000 10247.5000
2492 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(ศูนย์นนทบุรี)                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ11898.7500 09401.2500
2493 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์(ศูนย์นนทบุร)ี                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2494 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์สุพรรณบุร)ี                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ09941.5000 09293.7500
2495 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (ศูนย์สุพรรณบุร)ี                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2496 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ศูนย์นนทบุรี)                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ15550.0000 14417.5000
2497 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ศูนย์นนทบุร)ี                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ15009.5500 12824.4000
2498 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศูนย์นนทบุรี)                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ14863.7500 11629.3500
2499 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ ์(ศูนย์นนทบุรี)                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ08505.0000 08505.0000
2500 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ศูนย์นนทบุรี)                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ13229.0000 10973.0500
2501 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ศูนย์นนทบุร)ี                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ14701.9500 12500.0000
2502 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ศูนย์นนทบุร)ี                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ12023.1000 09991.2500
2503 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ศูนย์นนทบุรี)                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ13378.2000 13378.2000
2504 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ศูนย์นนทบุรี)                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ15047.2500 09703.7500
2505 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ศูนย์สุพรรณบุรี)                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ12461.2500 10648.7500
2506 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ศูนย์สุพรรณบุรี)                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ10657.1500 10657.1500
2507 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ศูนย์หันตรา)                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ17128.7500 10874.2500



2508 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์หันตรา)                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ17544.7500 08400.0000
2509 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการโรงแรม (ศูนย์หันตรา)                                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ15210.0000 10336.7500
2510 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ศูนย์นนทบุร)ี                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ18301.7500 15303.2500
2511 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ศูนย์สุพรรณบุร)ี                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ18540.0000 10997.5000
2512 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์สุพรรณบุร)ี                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ15660.0000 11296.2500
2513 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการโรงแรม (ศูนย์สุพรรณบุร)ี                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ14515.0000 10078.7500
2514 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร วิทยาเขตสุรินทร ์                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2515 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตสุรินทร ์                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2516 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาพืชศาสตร ์วิทยาเขตสุรินทร ์                                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน11295.0000 11295.0000
2517 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์วิทยาเขตสุรินทร์                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน11044.2000 11044.2000
2518 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตสุรินทร ์                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2519 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน10257.5000 10257.5000
2520 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2521 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน11472.4500 11139.1000
2522 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน11373.7500 11045.6000
2523 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2524 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2525 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาการบัญช ี(วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน15838.7500 09510.0000
2526 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาการตลาด (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2527 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์(วิทยาเขตสกลนคร)                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน15523.7500 11871.2500
2528 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน10777.5000 10048.7500
2529 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน16480.0000 10417.5000
2530 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาสัตวศาสตร ์(วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2531 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาพืชศาสตร ์(วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2532 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาประมง (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน11725.0000 11725.0000
2533 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน13612.5000 12638.7500
2534 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน16165.4500 13610.0000
2535 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม (วิทยาเขตสกลนคร)                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน10197.5000 09601.2500
2536 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี(ศูนย์กลางนครราชสีมา)                                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน17707.5000 13873.7500
2537 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (ศูนย์กลางนครราชสีมา)                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน15006.2500 12491.1500
2538 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สัตวศาสตร ์วิทยาเขตกาฬสินธุ์                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน13928.7500 10135.0000
2539 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาเขตกาฬสินธุ์                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2540 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตกาฬสินธุ์                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2541 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เทคนิคการสัตวแพทย ์วิทยาเขตกาฬสินธุ ์                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2542 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พืชศาสตร ์วิทยาเขตกาฬสินธุ์                                                                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน12687.9000 12687.9000
2543 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประมง วิทยาเขตกาฬสินธุ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2544 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการผลิตยางพารา วิทยาเขตกาฬสินธุ ์                                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2545 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตกาฬสินธุ ์                                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน11893.7500 11893.7500



2546 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2547 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2548 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 12258.7500 11303.7500
2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11345.8500 09515.0000
2550 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 12332.5000 10691.2500
2551 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11756.5000 11756.5000
2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2553 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต                                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 16191.2500 10273.7500
2554 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11950.1000 11786.2500
2555 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 10182.5000 08046.2500
2556 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 10628.0000 09560.0000
2557 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 14075.0000 11169.0000
2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11858.7500 11321.2500
2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 15250.0000 08591.2500
2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 16356.5000 13046.2500
2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาดนตร ี                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 12730.0000 08221.2500
2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 13938.7500 08371.2500
2567 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 16441.2500 15885.0000
2568 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 18402.5000 14962.4000
2569 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 17710.7500 15971.2500
2570 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 20032.5000 18428.7500
2571 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 18532.5000 16073.7500
2572 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 19325.0000 16841.2500
2573 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 14835.7000 12655.0000
2574 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 17495.0000 11440.0000
2575 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 19132.5000 15052.3000
2576 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 22790.0000 17084.7500
2577 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 18827.5000 14571.5000
2578 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 18715.0000 15456.0000
2579 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วารสารและสื่อออนไลน)์                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 14766.2500 12670.0000
2580 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร(์การประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน)์                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15711.2500 12519.3000
2581 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร(์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม)่                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15416.2500 13406.2500
2582 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15778.6000 13196.2500
2583 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15083.1000 11555.0000



2584 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 16587.5000 12915.7000
2585 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15002.5000 11332.3500
2586 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 16185.0000 12305.0000
2587 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15612.3500 13691.2000
2588 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 14835.0000 12128.6500
2589 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 12766.2500 10606.7000
2590 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 13080.0000 10333.7500
2591 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 12341.0500 10447.9500
2592 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 13745.0000 11638.7500
2593 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 14565.0000 12453.7500
2594 คณะเกษตรและชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 14881.2500 11922.2500
2595 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 18857.5000 15243.6500
2596 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์(หลักสูตร 4 ปี)                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2597 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตร 4 ปี)                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 09151.2500 09151.2500
2598 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(หลักสูตร 4 ปี)                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 10985.9500 07632.7000
2599 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์(หลักสูตร 4 ปี)                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 15896.2500 08690.5000
2600 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร 4 ปี)                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2601 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 11490.0000 11490.0000
2602 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 18521.2500 15958.7500
2603 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 14537.5000 12363.7500
2604 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 16796.2500 14763.7500
2605 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 17658.7500 15293.3500
2606 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 17862.5000 14591.2500
2607 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 16598.9500 14500.2000
2608 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 16543.7500 12562.4000
2609 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 15179.3500 12031.3000
2610 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 15713.7500 11391.2500
2611 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14781.2500 09206.1000
2612 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 10812.5000 10812.5000
2613 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการชุมชน                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13816.2500 06142.5000
2614 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14563.7500 09673.7500
2615 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13631.2500 09611.3000
2616 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13940.0000 08323.7500
2617 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13670.0000 07565.0000
2618 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2619 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 12996.2000 08499.4000
2620 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13068.3000 08346.2500
2621 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14231.2000 09351.2500



2622 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 12431.2500 10223.7500
2623 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วิชาเอกอุตสาหกรรมอาหาร)                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 10455.8000 07015.0000
2624 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วิชาเอกการจัดการธุรกิจอาหาร)                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 10975.0000 10975.0000
2625 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2626 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า)                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 11810.0500 10922.5000
2627 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2628 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิชาเอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ)์                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 12341.2500 08070.0000
2629 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิชาเอกการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13882.6000 09087.5000
2630 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิชาเอกการสื่สารการตลาดแบบบูรณาการ)                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2631 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว)                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14135.1000 12109.8000
2632 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (วิชาเอกธุรกิจโรงแรม)                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 15922.5000 07303.7500
2633 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต                                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14678.7000 11476.2500
2634 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13937.5000 06202.5000
2635 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ)                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13051.2500 07768.7500
2636 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย)์                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 12302.5000 06881.7500
2637 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13553.7500 09003.6000
2638 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13300.0000 07645.0000
2639 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส)์                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 15356.2500 09935.0000
2640 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2641 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(มรธ.สป.)                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 11644.3500 06820.0000
2642 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (มรธ.สป.)                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14950.0000 14950.0000
2643 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (มรธ.สป.)                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 11727.5500 09868.7500
2644 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(มรธ. สป.)                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 10723.7500 08917.5000
2645 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิชาเอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ)์ (มรธ.สป.)                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 12019.3500 07772.4500
2646 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิชาเอกการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)(มรธ.สป.)                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 12308.7500 06798.7500
2647 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(วิชาเอกการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ) (มรธ.สป.)                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2648 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว) (มรธ.สป.)                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2649 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (วิชาเอกธุรกิจโรงแรม) (มรธ.สป.)                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13051.1500 11723.7500
2650 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (วิชาเอกธุรกิจการบิน) (มรธ.สป.)                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 10798.7500 08581.2500
2651 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(วิชาเอกธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร)(มรธ.สป.)                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 08948.7500 08948.7500
2652 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (มรธ.สป.)                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 15573.7500 08635.6000
2653 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มรธ.สป.)                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 12402.3500 07617.4000
2654 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ) (มรธ.สป.)                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 11560.0000 07753.7500
2655 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย)์ (มรธ.สป.)                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 10543.7500 07397.5000
2656 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด) (มรธ.สป.)                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13287.5000 10354.8500
2657 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) (มรธ.สป.)                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 12502.5000 09240.0000
2658 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส)์ (มรธ.สป.)                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 15163.7500 08761.2500
2659 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมไฟฟ้า) (มรธ.สป)                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 12048.7500 10198.7500



2660 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 17927.5000 15947.5500
2661 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 19480.6500 16905.0000
2662 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 19926.2500 17875.6500
2663 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20092.5000 17332.5000
2664 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 19288.7500 16574.2000
2665 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 18591.3500 16372.1000
2666 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา                                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 17320.0000 14761.2500
2667 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 16443.8500 12579.1500
2668 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 15727.5000 08941.2500
2669 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12043.7500 08697.5000
2670 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 10950.0000 10950.0000
2671 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 13242.5000 10349.5500
2672 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสถิติประยุกต ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2673 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 11998.3500 10592.5000
2674 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12797.5000 12797.5000
2675 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 13174.1500 09415.0000
2676 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12236.2500 10283.7000
2677 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 15145.4500 11977.8500
2678 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 14298.7500 08217.5000
2679 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 09112.5000 08685.0000
2680 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 18598.0000 14743.7500
2681 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 17822.5000 12988.7500
2682 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 11395.0000 11395.0000
2683 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์แขนงวิชาการเมืองการปกครอง                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 16588.7500 08186.2500
2684 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 15407.5000 08251.2500
2685 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 16414.2500 07656.2500
2686 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์แขนงวิชาการบริหารงานยุติธรรม                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2687 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 15951.2500 08795.0000
2688 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 16415.7000 09887.5000
2689 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 13096.2500 08293.7500
2690 คณะวิทยาการจัดการ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12572.5000 10841.9000
2691 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 13580.0000 10248.2500
2692 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12982.5000 07892.4500
2693 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12450.0000 09525.0000
2694 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 15655.0000 12415.0000
2695 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 09385.0000 09385.0000
2696 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2697 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 09711.2500 09711.2500



2698 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 11052.5000 11052.5000
2699 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 10515.8000 10473.7500
2700 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2701 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2702 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2703 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 13522.5000 13522.5000
2704 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2705 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 10278.1000 10278.1000
2706 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ ์                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2707 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2708 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (คบ. 5 ปี)                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา19487.5000 17846.6000
2709 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี)                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา18213.7500 16368.7500
2710 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา (คบ. 5 ปี)                                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา18207.5000 15573.3500
2711 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี)                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา18047.4500 16249.2500
2712 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(คบ. 5 ปี)                                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20242.2500 18873.7500
2713 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (คบ. 5 ปี)                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา19092.5000 17201.7500
2714 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย (คบ. 5 ปี)                                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา19523.7500 18003.7500
2715 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี)                                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20317.5000 18337.5000
2716 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี)                                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา19047.5000 17708.7500
2717 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (คบ. 4 ปี)                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา17227.5000 14367.4000
2718 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (คบ. 4 ปี)                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา17143.7500 15601.9500
2719 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (คบ. 4 ปี)                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา16896.2000 14390.1000
2720 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา  (คบ. 4 ปี)                                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา17591.2500 15523.7500
2721 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา14920.0000 10655.0000
2722 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา13985.0000 11288.9500
2723 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาดนตรีตะวันตก*                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา16908.7500 08231.3000
2724 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานาฏยศิลป ์แขนงนาฏยศิลป์ไทย                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา15655.7500 08593.7500
2725 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานาฏยศิลป ์แขนงนาฏยศิลป์สากล                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา16632.5000 08161.2500
2726 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา19035.0000 12583.7500
2727 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา17147.5000 13230.0500
2728 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา19202.5000 15859.5000
2729 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา18818.7500 15218.7500
2730 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา17041.2500 13242.5000
2731 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา16730.0000 11783.7500
2732 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา15731.2500 13580.4500
2733 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา17075.0000 07480.0000
2734 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา14802.5000 08770.6000
2735 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา11540.0000 11053.9500



2736 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา14302.5000 10942.7500
2737 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา13815.4500 10777.5000
2738 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา14235.0000 09387.5000
2739 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา12490.2500 12490.2500
2740 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาจุลชีววิทยา                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา14977.5000 10497.5000
2741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา13773.1500 10130.0000
2742 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา10678.7500 10678.7500
2743 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2744 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา13899.4000 08936.2500
2745 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา13117.5000 10835.8000
2746 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส ์                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา11287.5000 11287.5000
2747 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา11785.2500 08828.7500
2748 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา12138.7500 07660.0000
2749 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา13011.0500 07778.7500
2750 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ ์                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา11172.5000 11172.5000
2751 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา13340.0000 09057.2000
2752 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมิเดีย                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา13582.7500 08395.0000
2753 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา12408.7000 12408.7000
2754 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา14140.0500 11822.1000
2755 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา14482.8500 09655.3500
2756 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา17428.7500 14453.7500
2757 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา16441.2500 14727.6000
2758 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา13830.0000 09402.5000
2759 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา13784.3500 10296.2500
2760 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา15076.2500 08763.7000
2761 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา14525.1000 12148.7500
2762 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา13106.2500 07702.5000
2763 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา16140.0000 10480.0000
2764 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา15018.7500 09108.7500
2765 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา18913.7500 14004.7500
2766 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา16246.2500 12153.7500
2767 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา16996.5000 09253.7500
2768 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน                                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา17017.2500 12679.5000
2769 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10450.0000 08253.2000
2770 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2771 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2772 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี(บช.บ.)                                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 13735.0000 08083.7500
2773 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



2774 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2775 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 13897.5000 08417.5000
2776 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10241.0500 10241.0500
2777 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(วท.บ.)                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2778 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2779 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10108.7500 10108.7500
2780 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2781 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2782 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2783 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2784 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10774.9500 10774.9500
2785 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 12652.3000 10731.8500
2786 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10760.0000 10760.0000
2787 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ท่องเที่ยว)                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15203.0000 08120.0000
2788 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (โรงแรม)                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 16171.2500 07612.5000
2789 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (สองภาษา)                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 12490.0000 12490.0000
2790 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17712.5000 09251.9500
2791 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร ์(นาฏยการแสดง) (ค.บ.)                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 12722.5000 12722.5000
2792 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร ์(ดนตรีไทย) (ค.บ.)                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2793 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร ์(ดนตรีสากล) (ค.บ.)                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17095.0000 17095.0000
2794 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.)                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 14177.3000 14177.3000
2795 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2796 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์แขนงบริหารรัฐกิจ                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 13303.7500 13303.7500
2797 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์แขนงการปกครองท้องถิ่น                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 11478.7500 09465.7500
2798 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10220.0000 10220.0000
2799 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 12117.6500 12117.6500
2800 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 14807.5000 10270.0000
2801 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร ์                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17376.2500 17376.2500
2802 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต ์                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2803 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2804 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 13512.5000 13512.5000
2805 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2806 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 09912.5000 09912.5000
2807 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2808 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 14731.2500 13333.7500
2809 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย                                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15385.0000 12984.5000
2810 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา18391.5000 07740.0000
2811 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา13172.7500 07543.7500



2812 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา15870.0000 09326.0000
2813 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา17763.7500 10307.5000
2814 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา17650.0000 08531.2500
2815 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา17632.5000 13950.0000
2816 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา13982.9500 09905.0000
2817 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาศิลปกรรม                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา12513.3000 10257.5000
2818 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2819 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา15625.0000 11015.0000
2820 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา15846.2500 09052.5000
2821 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2822 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาเคม ี                                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา12189.2500 12189.2500
2823 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2824 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา12999.3500 10082.5000
2825 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2826 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2827 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา11697.5000 09562.5000
2828 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2829 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาจุลชีววิทยา                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา12821.2500 12821.2500
2830 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา11170.2000 11170.2000
2831 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา16398.7500 13019.9500
2832 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา10898.7500 10898.7500
2833 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา10438.7500 10438.7500
2834 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา12959.3000 08532.5000
2835 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา13216.2500 10186.2500
2836 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา11778.7500 08632.5000
2837 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2838 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา14181.2500 10410.5500
2839 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา14888.7500 10708.7500
2840 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา12562.5000 09416.2500
2841 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2842 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม13716.2500 11048.7000
2843 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม13056.5000 10438.1000
2844 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาจุลชีววิทยา                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม14548.1000 10606.8500
2845 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม13568.5500 10993.7500
2846 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม14363.7500 11077.5000
2847 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสถิติประยุกต ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2848 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม11843.1000 08973.2000
2849 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม12017.5000 09049.8000



2850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม12273.7500 10371.2500
2851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม13359.5500 11232.9000
2852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม16228.7500 13779.4000
2853 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม12345.0000 10743.5000
2854 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเซรามิกส ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม11561.2500 11561.2500
2855 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม13282.3000 08366.5000
2856 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม13679.3000 10852.2500
2857 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2858 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม13425.0000 10372.5000
2859 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางค ์                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม12868.7500 12859.6000
2860 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2861 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2862 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์วิชาเอกพืชศาสตร ์                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม12637.5500 11416.2500
2863 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม11607.5000 10068.7500
2864 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์วิชาเอกเกษตรอินทรีย ์                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม12433.1500 12433.1500
2865 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม12373.7500 07181.7000
2866 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม18353.7500 15127.2000
2867 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม18988.7500 15687.5000
2868 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม17826.2500 13588.7500
2869 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม16571.2500 13241.2500
2870 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม15138.7500 11296.3000
2871 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม15403.7500 12610.0000
2872 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม15510.0000 07848.7500
2873 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขานิติศาสตร ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม18097.0000 13795.7500
2874 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขารัฐศาสตร ์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม16395.5000 14262.0000
2875 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขารัฐศาสตร ์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม17430.0000 11298.7500
2876 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม17026.2500 13102.5000
2877 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม17038.7500 12528.7500
2878 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม16136.2500 11175.7500
2879 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาดนตรีสากล                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม10338.1500 10112.5000
2880 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม16488.7500 12728.7500
2881 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม13416.2000 10190.0000
2882 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม15561.9500 13748.7500
2883 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม14353.6000 11547.5500
2884 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม14063.0500 10593.7500
2885 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม14501.2500 11711.8000
2886 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม15815.0000 09973.7500
2887 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม15962.5000 14613.7500



2888 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม19648.7500 18645.0000
2889 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม20483.7500 19646.2500
2890 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม16151.2500 14510.0000
2891 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม18190.6000 17378.7500
2892 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาเคม ี                                                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม18331.2500 17403.7500
2893 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม17832.5000 17022.5000
2894 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม18726.9000 17548.7500
2895 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา                                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม16222.5000 15297.5000
2896 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม18075.0000 17383.7500
2897 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม18389.5000 18057.5000
2898 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม18531.2500 17818.7500
2899 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม19147.5000 18849.4500
2900 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษา                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม17246.2500 16681.2500
2901 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีน                                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม19546.2500 17750.4500
2902 คณะครุศาสตร ์การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย                                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม18168.7500 16826.2500
2903 คณะครุศาสตร ์สาขาอุตสาหกรรมศิลป ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม13988.1000 12960.8000
2904 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม12806.9500 12325.0000
2905 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม14143.7500 09818.7500
2906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม12768.7500 11308.7000
2907 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม14344.2000 09507.5000
2908 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม12578.7500 08335.0000
2909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมซอพแวร ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2910 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2911 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม13687.5000 10416.2500
2912 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม16094.9500 13747.9500
2913 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2914 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสถิติประยุกต ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม10108.7500 10108.7500
2915 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม10443.7500 10443.7500
2916 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการการผลิต)                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2917 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ(แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2918 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการโลจิสติกส)์                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม11251.0000 11251.0000
2919 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2920 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม09238.5500 09238.5500
2921 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2922 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2923 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม16991.2500 16212.5000
2924 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม18353.7000 16725.0000
2925 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม19037.5000 10541.2500



2926 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Joint Degree Program)                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม17336.2500 14748.6000
2927 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม13347.0000 09840.0000
2928 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานาฎศิลป์และการละคร                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม12377.5000 08022.5000
2929 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาดนตรีสากล                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม09888.5000 09888.5000
2930 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตร ี                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม09266.7500 09266.7500
2931 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม15897.5000 12823.7500
2932 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม13880.0000 09199.4000
2933 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม13811.5000 07808.7500
2934 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม12583.2500 12583.2500
2935 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม11408.7500 07971.2500
2936 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป)์                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม13998.7500 10867.5000
2937 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงวิชาออกแบบประยุกต์)                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2938 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2939 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม11462.2500 08508.7500
2940 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(แขนงการประชาสัมพันธ)์                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม15327.0000 15327.0000
2941 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(แขนงการโฆษณา)                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2942 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2943 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม15314.9000 12257.5000
2944 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม13658.7500 08111.2500
2945 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม14388.9000 10667.5000
2946 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม11098.2500 06410.0000
2947 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม14280.7500 07616.5000
2948 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการเงิน                                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม13952.5000 09625.0000
2949 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม13590.0000 08500.0000
2950 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม10405.0000 09626.4500
2951 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม12888.7500 10392.5000
2952 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม12113.7500 09530.0000
2953 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม11005.6500 11005.6500
2954 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม12808.3500 10991.2500
2955 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2956 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2957 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2958 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2959 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการพยาบาลสัตว ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม11621.8000 10815.0000
2960 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม11197.5000 10518.7500
2961 คณะเทคโนโลนีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2962 คณะเทคโนโลนีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2963 คณะเทคโนโลนีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ์                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



2964 คณะเทคโนโลนีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2965 วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม16130.0000 07835.0000
2966 วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(แขนงการบริหารและการปกครองท้องถิ่น)                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม12620.6500 07592.5000
2967 วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(แขนงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย)์                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม10083.7500 10083.7500
2968 วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร(์แขนงการบริหารโครงการและนโยบาย)                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2969 วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร ์(แขนงการเมืองการปกครอง)                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม12636.9500 09026.2500
2970 วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร ์(แขนงการปกครองและกฎหมาย)                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม11012.5000 07900.1500
2971 วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร ์(แขนงการปกครองและพัฒนา)                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม11927.5000 09407.6500
2972 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร0์9647.5500 09647.5500
2973 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1์2530.0000 07752.5000
2974 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1์3493.7500 11633.7500
2975 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1์4100.8500 10282.7500
2976 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2977 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1์1016.3000 09125.0000
2978 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1์2316.9000 10024.6000
2979 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร0์9160.0000 09160.0000
2980 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต ์                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2981 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2982 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร0์8762.5000 08762.5000
2983 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2984 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปกรรม                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1์4041.4500 08720.0000
2985 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1์2020.0000 08945.0000
2986 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานาฏดุริยางค์ศิลป์ไทย                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1์4860.0000 12776.2500
2987 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1์4411.3000 09031.2500
2988 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1์3752.0000 08308.7500
2989 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1์6457.5000 10631.2500
2990 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์18653.7500 16381.2500
2991 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์17593.8000 15525.2500
2992 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์17065.0000 15573.7500
2993 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์15682.5000 15360.0000
2994 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์19846.2500 17942.1000
2995 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2996 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์18481.2500 16882.5000
2997 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2998 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์16558.7500 16558.7500
2999 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์14211.2500 07965.0000
3000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์17414.5000 08917.5000
3001 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์16848.7500 07497.5000



3002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร ์สาขาวิชาทัศนศิลป ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์11716.7000 11716.7000
3003 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์17572.5000 11198.7500
3004 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์20483.7500 11938.7500
3005 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์17584.2500 11566.2500
3006 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและท้องถิ่น                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์16825.0000 06562.0000
3007 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแขนงวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์15841.2500 07203.7500
3008 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาดนตรีสากล                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์14163.7500 12580.4500
3009 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต(ิหลักสูตรนานาชาต)ิ                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3010 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร ์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์13671.2500 10938.5000
3012 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์16700.0000 12952.1500
3015 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์16333.7000 13703.7500
3017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์แขนงวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์14868.2500 10217.2500
3018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์13680.9000 10237.5000
3019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์14947.5000 12571.2500
3020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์11340.0000 11232.3000
3021 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์10341.2500 10341.2500
3022 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์แขนงวิชาสัตวศาสตร ์                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3023 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์12342.5000 10606.2500
3024 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3025 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์13808.7500 13808.7500
3026 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์10736.2500 10736.2500
3027 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์11951.2500 09305.0000
3028 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์11545.8500 09210.0000
3029 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัต ิ                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3030 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3031 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์10343.7500 10343.7500
3032 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์17307.5000 10709.7500
3033 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์14235.0000 08311.2500
3034 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์10636.2500 07975.0000
3035 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์15073.7500 08425.0000
3036 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์13118.7500 09258.7500
3037 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์10182.5000 10182.5000
3038 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์11555.0000 09051.4000
3039 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์14460.0500 07027.5000



3040 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์11582.5000 07965.0000
3041 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์15825.0000 07021.2500
3042 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์แขนงวิชาประชาสัมพันธ ์                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์13905.0000 09472.5000
3043 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์09295.0000 08426.2500
3044 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์17508.7500 15985.0000
3045 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์08505.0000 08505.0000
3046 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 19797.5000 17980.0000
3047 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18690.0000 17385.0000
3048 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสูตร 5 ปี)(สถานที่จัดการเรียน สุพรรณบุรี)                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18616.2500 14393.7500
3049 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 16591.2500 12895.0500
3050 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 16705.0000 12491.9500
3051 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริการลูกค้า                                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 14336.9500 11837.5000
3052 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 14483.6500 10981.2500
3053 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 16900.0000 14680.0000
3054 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15400.0000 13030.5000
3055 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15116.2500 11175.6000
3056 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย ์(ศูนย์วิทยาศาสตร ์ถนนสิรินธร)                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 17060.0000 14131.2000
3057 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(สถานที่จัดการเรียน ซอยระนอง 2)                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 17937.5000 13080.0000
3058 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 16186.8500 13982.4500
3059 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 17515.0000 14269.8500
3060 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15797.5000 10258.2000
3061 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 16921.9500 13791.9500
3062 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18097.5000 12600.0000
3063 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15962.5000 13849.3000
3064 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15688.7500 11008.7500
3065 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 13457.5000 08117.5000
3066 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 16775.0000 13840.6000
3067 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 13333.7500 08201.2500
3068 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีเคม ี(ศูนย์วิทยาศาสตร ์ถนนสิรินธร)                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 13825.0000 08982.5000
3069 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์วิทยาศาสตร ์ถนนสิรินธร)                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 14511.2500 12660.0000
3070 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร)                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 14309.5500 07780.0000
3071 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ศูนย์วิทยาศาสตร ์ถนนสิรินธร)                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 16572.5000 13311.9500
3072 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(สถานที่จัดการเรียน ซอยรางน้ำ)                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 14223.7500 09981.2500
3073 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร ์(หลักสูตร 5 ป)ี (ศูนย์วิทยาศาสตร ์ถนนสิรินธร)                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 19896.2500 17727.5000
3074 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส ์(หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร)                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18451.2500 15808.3000
3075 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร ์ถนนสิรินธร)                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 14326.2500 10472.5000
3076 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์(ศูนย์วิทยาศาสตร ์ถนนสิรินธร)                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15958.7500 13212.1000
3077 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์(สถานที่จัดการเรียน สุพรรณบุร)ี                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 13543.2000 08715.0000



3078 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง(สถานที่จัดการเรียน สุพรรณบุร)ี                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 17416.7000 10525.0500
3079 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์(ศูนย์วิทยาศาสตร ์ถนนสิรินธร)                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18096.2500 16188.7500
3080 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา20458.7500 19501.2500
3081 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา21320.4500 20095.0000
3082 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา21361.1500 20164.4500
3083 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา21028.7500 19663.7500
3084 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19411.2500 18812.5000
3085 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา20792.5000 18878.7500
3086 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17693.7500 14458.7500
3087 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14717.5000 13062.5000
3088 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคม ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14243.7500 13466.2500
3089 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14831.2500 13913.7500
3090 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15177.7000 12467.5000
3091 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14463.3000 11885.0000
3092 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14896.2500 11936.2500
3093 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15405.0000 10226.4500
3094 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสถิติประยุกต ์(กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา13205.0000 11540.4000
3095 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสถิติประยุกต ์(กลุ่มธุรกิจการเงิน)                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14987.5000 12177.5000
3096 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสถิติประยุกต ์(กลุ่มการจัดการคุณภาพ)                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา12705.0000 10167.5000
3097 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15846.2500 13761.2500
3098 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา13822.9000 09565.8500
3099 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14511.2500 12412.9000
3100 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาชีววิทยา                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15930.4000 13532.5000
3101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา12973.7500 09682.5500
3102 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา13985.0000 12405.0000
3103 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา13937.4500 09532.5000
3104 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15708.7500 13145.4500
3105 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15742.5000 13116.6500
3106 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14892.3000 12892.5000
3107 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14062.5000 12272.5000
3108 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา12982.5000 11720.0000
3109 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา13028.7500 11384.4000
3110 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17708.7500 13236.2500
3111 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14452.5000 10138.7500
3112 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15786.2500 12148.7500
3113 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและการจัดนิทรรศการ                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15712.5000 13821.2500
3114 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา12938.7500 09992.5000
3115 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา16011.2500 14905.0000



3116 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19448.5500 16501.2500
3117 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17360.0000 13102.5000
3118 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาจิตรกรรม                                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา18482.9000 15377.5000
3119 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา18506.2500 17168.2000
3120 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาดนตร ี(ดนตรีไทยและดนตรีสากล)                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17086.2500 13780.7500
3121 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17165.4500 14745.6500
3122 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17347.5000 16099.9500
3123 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจนำเที่ยว)                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา20283.7500 17613.7000
3124 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ)                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19646.2500 15060.0000
3125 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(ธุรกิจการบิน)                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19955.0000 17941.7500
3126 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (การจัดการแหล่งท่องเที่ยว)                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา18691.2500 16115.0000
3127 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (การจัดการกิจกรรม การประชุมและนิทรรศการ)                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19627.5000 16027.5000
3128 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา20797.5000 17188.5000
3129 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา21363.7500 18313.7500
3130 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา21616.2500 19381.2500
3131 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา22108.2000 18647.5000
3132 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา21050.0000 17641.2500
3133 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19420.7000 17568.7500
3134 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา18483.7500 12043.7000
3135 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17547.7500 12996.2500
3136 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา16413.1000 14358.7500
3137 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14902.5000 13181.2500
3138 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา13203.7500 10203.7500
3139 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา18432.5000 14616.7500
3140 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา18206.2500 14200.0000
3141 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา16043.7500 13785.0000
3142 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา16856.2500 14387.5000
3143 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17358.8500 15501.4000
3144 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15528.7500 13130.0000
3145 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร                                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา16127.5000 14258.7500
3146 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17077.5000 14585.0000
3147 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15893.7500 13936.2500
3148 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15638.8000 13122.5000
3149 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15791.2500 14080.0000
3150 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15197.5000 13227.5000
3151 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15473.7500 12867.6500
3152 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวารสารสนเทศ                                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19042.5000 17020.5000
3153 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19340.0000 17142.5000



3154 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19425.0000 17696.2500
3155 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง                                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19924.7500 17507.5000
3156 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน ์                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา20290.0000 17875.4500
3157 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา20181.2500 17972.5000
3158 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19207.0000 16460.0000
3159 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม ่                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19888.7500 14363.8500
3160 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา16806.2000 15405.0000
3161 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา16072.5000 14061.2500
3162 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15890.4500 14426.2500
3163 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15628.4000 12841.2500
3164 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17108.0000 14713.3000
3165 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17443.7500 14833.7500
3166 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ี                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17015.0000 14006.2500
3167 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าปลีก                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15162.5000 12872.5000
3168 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา13479.4500 07947.5000
3169 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนสากล (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15483.7500 08874.9000
3170 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14991.2500 10151.1500
3171 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15032.5000 11883.7500
3172 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15213.7500 10578.6500
3173 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา14280.0000 09203.6000
3174 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา13186.3000 09055.4500
3175 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15705.0000 12276.2500
3176 วิทยาลัยนานาชาต(ิEnglish Program)สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา16035.0000 12015.0000
3177 วิทยาลัยนานาชาต ิ(English Program) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15553.2000 12672.5000
3178 วิทยาลัยนานาชาต ิ(English Program) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19460.0000 14841.2500
3179 วิทยาลัยนานาชาต ิ(English Program) สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา18507.5000 14285.0000
3180 วิทยาลัยนานาชาต ิ(English Program) สาขาวิชาธุรกิจการบิน                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17828.7500 11851.2500
3181 วิทยาลัยการภาพยนตร ์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่(English Program) สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร ์                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19388.7500 08337.7500
3182 วิทยาลัยการภาพยนตร ์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่(English Program)สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19202.5000 08157.5000
3183 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.5 ปี)                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 19670.0000 17167.5000
3184 คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ.5 ปี)                                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 19196.2500 17307.5000
3185 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี(ค.บ.5 ปี)                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15857.5000 13886.2500
3186 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร ์(ค.บ.5 ปี)                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 19873.7500 18017.5000
3187 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 11795.0000 09959.4000
3188 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 13007.5000 10158.7500
3189 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(ค.บ.5 ปี)                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15656.2500 14481.2500
3190 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 10816.2500 10816.2500
3191 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



3192 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 14278.7500 13326.2000
3193 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 13881.2500 10648.7500
3194 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 13512.4500 10327.5000
3195 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

3196 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์(ค.บ.5 ปี)                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 18228.7000 17157.4000
3197 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส ์(ค.บ.5 ปี)                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 17938.7500 16099.6000
3198 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญช ี                                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 14097.5000 10265.0000
3199 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.5 ปี)                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 18616.2500 16991.2500
3200 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.5 ปี)                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 19526.2500 16900.0000
3201 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.5 ปี)                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 18466.2000 15712.5000
3202 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์(ค.บ.5 ปี)                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 17151.3500 15315.4500
3203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปกรรม(ทัศนศิลป์)                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

3204 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

3205 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 12890.5500 09056.2500
3206 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15845.0000 11885.0000
3207 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาค.บ.คณิตศาสตร+์วท.บ.สถิติประยุกต ์                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15548.7500 13396.2500
3208 พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย ์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                                                                                                     คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย ์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช19343.7500 17603.7500
3209 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 20833.7500 17752.5000
3210 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย20801.2500 18066.2500
3211 วิทยาเขตกระบี่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                                 สถาบันการพลศึกษา 11538.7500 08425.0000
3212 วิทยาเขตกระบี่ คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และท่องเที่ยว                                                                                สถาบันการพลศึกษา 10445.0000 07256.2500
3213 วิทยาเขตกระบี่ คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ                                                                                            สถาบันการพลศึกษา 10045.7000 10045.7000
3214 วิทยาเขตกระบี่ คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                         สถาบันการพลศึกษา 15544.3500 14568.7500
3215 วิทยาเขตกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                            สถาบันการพลศึกษา 14313.2500 11426.2500
3216 วิทยาเขตกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชานันทนาการ                                                                                                       สถาบันการพลศึกษา 14150.0000 06930.2500
3217 วิทยาเขตกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา                                                                                                  สถาบันการพลศึกษา 16728.7500 10596.2500
3218 วิทยาเขตกรุงเทพ คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                        สถาบันการพลศึกษา 17488.7500 14808.7500
3219 วิทยาเขตชลบุรี คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา                                                                                              สถาบันการพลศึกษา 18162.5000 14834.4000
3220 วิทยาเขตชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                                สถาบันการพลศึกษา 09920.0000 09920.0000
3221 วิทยาเขตชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา                                                                                                  สถาบันการพลศึกษา 08920.0000 08920.0000
3222 วิทยาเขตชัยภูมิ คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                        สถาบันการพลศึกษา 15562.1000 10390.0000
3223 วิทยาเขตชุมพร คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                          สถาบันการพลศึกษา 16343.7500 12098.1500
3224 วิทยาเขตเชียงใหม ่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                          สถาบันการพลศึกษา 13501.2500 12119.2500
3225 วิทยาเขตเชียงใหม ่คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการกีฬา                                                                                                 สถาบันการพลศึกษา 14898.7500 13384.4500
3226 วิทยาเขตเชียงใหม ่คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                      สถาบันการพลศึกษา 17158.7500 15435.9000
3227 วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                               สถาบันการพลศึกษา 09986.2500 09986.2500
3228 วิทยาเขตตรัง คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการกีฬา                                                                                                      สถาบันการพลศึกษา 12922.5000 06330.0000
3229 วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                           สถาบันการพลศึกษา 15031.2500 14147.8500



3230 วิทยาเขตเพชรบูรณ ์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                              สถาบันการพลศึกษา
3231 วิทยาเขตเพชรบูรณ ์คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา                                                                                                สถาบันการพลศึกษา

3232 วิทยาเขตเพชรบูรณ ์คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการกีฬา                                                                                                 สถาบันการพลศึกษา

3233 วิทยาเขตเพชรบูรณ ์คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                      สถาบันการพลศึกษา 16708.7500 11805.0000
3234 วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                          สถาบันการพลศึกษา 12721.2500 12141.2500
3235 วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการกีฬา                                                                                                 สถาบันการพลศึกษา 16551.2000 09987.5000
3236 วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                      สถาบันการพลศึกษา 17347.5000 16550.0000
3237 วิทยาเขตยะลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                               สถาบันการพลศึกษา 10328.7500 09450.0000
3238 วิทยาเขตยะลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ                                                        สถาบันการพลศึกษา 11087.5000 11087.5000
3239 วิทยาเขตยะลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพเด็ก                                                    สถาบันการพลศึกษา

3240 วิทยาเขตยะลา คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการกีฬา                                                                                                      สถาบันการพลศึกษา 10604.0000 08829.7000
3241 วิทยาเขตยะลา คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ                                                                                              สถาบันการพลศึกษา

3242 วิทยาเขตยะลา คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว                                                                                          สถาบันการพลศึกษา 14017.5000 06557.5000
3243 วิทยาเขตยะลา คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                           สถาบันการพลศึกษา 13408.3500 11140.0000
3244 วิทยาเขตยะลา คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาสุขศึกษา                                                                                                          สถาบันการพลศึกษา 13317.9000 11331.2500
3245 วิทยาเขตยะลา คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ                                                                                            สถาบันการพลศึกษา 12469.9500 08470.0000
3246 วิทยาเขตลำปาง คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ                                                                                             สถาบันการพลศึกษา 12247.9500 08268.7500
3247 วิทยาเขตลำปาง คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                          สถาบันการพลศึกษา 14845.0000 13898.8500
3248 วิทยาเขตสมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                          สถาบันการพลศึกษา 10483.7500 10108.3500
3249 วิทยาเขตสมุทรสาคร คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา                                                                                                สถาบันการพลศึกษา 11563.7500 08522.5000
3250 วิทยาเขตสมุทรสาคร คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                      สถาบันการพลศึกษา 16556.2500 11199.6000
3251 วิทยาเขตสุโขทัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                            สถาบันการพลศึกษา

3252 วิทยาเขตสุโขทัย คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการกีฬา                                                                                                   สถาบันการพลศึกษา 08113.6500 08113.6500
3253 วิทยาเขตสุโขทัย คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                        สถาบันการพลศึกษา 14002.5000 11423.3000
3254 วิทยาเขตอ่างทอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                            สถาบันการพลศึกษา 10488.7500 09995.0000
3255 วิทยาเขตอ่างทอง คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว                                                                                       สถาบันการพลศึกษา

3256 วิทยาเขตอ่างทอง คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                        สถาบันการพลศึกษา 15776.6000 12886.2500
3257 วิทยาเขตอุดรธาน ีคณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                                                       สถาบันการพลศึกษา 17162.5000 16041.2500
3258 คณะบัญช ี                                                                                                                                             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 16183.7500 08149.4500
3259 คณะบริหารธุรกิจ *                                                                                                                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 15348.7500 07821.2500
3260 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11373.0500 09282.6500
3261 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 13430.7000 07826.2500
3262 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 08478.8500 08478.8500
3263 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 18335.0000 08676.2500
3264 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3265 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3266 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3267 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



3268 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร ์ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 13463.7500 13463.7500
3269 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร ์ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 19658.7500 12623.4500
3270 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3271 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3272 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3273 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 10667.5000 10667.5000
3274 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 16321.2500 08692.6000
3275 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1)                                                                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 16176.2500 14095.7500
3276 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3277 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3278 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3279 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3280 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 15424.3500 08440.0000
3281 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 20153.2000 12206.5000
3282 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3283 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3284 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14800.0000 14800.0000
3285 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12453.1000 12453.1000
3286 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาภาพยนตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 18449.4500 07861.2500
3287 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาภาพยนตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 20606.2500 15240.7000
3288 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาภาพยนตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 16522.5000 16522.5000
3289 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาภาพยนตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3290 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาภาพยนตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 13731.2500 12609.4500
3291 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาภาพยนตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14761.2500 14761.2500
3292 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14199.9500 11093.8500
3293 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 18582.5000 11518.7500
3294 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3295 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2)เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3296 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 17606.2500 11296.2500
3297 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12165.7000 10194.4500
3298 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการสื่อสารตรา พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3299 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการสื่อสารตรา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 17161.2500 17161.2500
3300 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการสื่อสารตรา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3301 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการสื่อสารตรา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3302 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการสื่อสารตรา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3303 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการสื่อสารตรา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3304 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 16255.0000 09603.7500
3305 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                                                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 15685.7500 07638.2500



3306 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14874.5000 11743.7500
3307 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกอบวิชาภาษาเยอรมัน                                                                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 13108.7500 13108.7500
3308 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3309 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3310 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11605.0000 10397.5000
3311 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 20448.7500 11398.7500
3312 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3313 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 13467.5000 09155.0000
3314 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (รูปแบบที ่1)                                                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 13289.5000 06400.0000
3315 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 15186.0500 15186.0500
3316 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3317 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 13036.2500 11366.8000
3318 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11622.5000 11622.5000
3319 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3320 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3321 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)                                                                      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 19170.0000 07845.2500
3322 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3323 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3324 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 08670.2000 08670.2000
3325 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 15917.5000 15917.5000
3326 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3327 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12827.7000 12827.7000
3328 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 10107.5000 10107.5000
3329 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบภาษาจีน                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14474.5000 11433.7000
3330 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3331 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 18535.0000 14294.2500
3332 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 16872.5000 12618.8000
3333 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (รูปแบบที ่1)                                                                มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 16998.7500 10189.0000
3334 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 10878.5000 10878.5000
3335 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3336 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3337 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3338 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3339 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (รูปแบบที ่2) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3340 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ (รูปแบบที่ 1)                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 17568.7500 09717.7500
3341 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3342 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3343 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



3344 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3345 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3346 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3347 คณะเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14828.7500 11286.9500
3348 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 09449.0000 09449.0000
3349 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3350 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์                                                                                                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3351 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 17931.7000 07906.2500
3352 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาทัศนศิลป ์                                                                                                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 13077.5000 10992.0000
3353 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ                                                                                                    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 18506.8500 09654.5500
3354 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์                                                                                                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 13684.1500 13684.1500
3355 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3356 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11613.8000 11613.8000
3357 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 13125.7000 11852.5000
3358 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต                                                                                      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3359 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14000.0000 10716.2500
3360 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน                                                                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14913.7500 10772.5000
3361 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ                                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12158.7500 09216.9500
3362 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3363 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3364 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3365 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1)                                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 16798.7500 16798.7500
3366 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3367 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3368 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3369 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบภาษาจีน                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3370 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชานิเทศศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3371 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชานิเทศศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1)                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14822.5000 14822.5000
3372 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชานิเทศศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3373 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชานิเทศศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบภาษาเยอรมัน                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3374 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชานิเทศศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3375 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชานิเทศศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) เลือกสอบภาษาจีน                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3376 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาต ิ(หลักสูตรนานาชาต)ิ รูปแบบที ่1                                                                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14296.2500 14296.2500
3377 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาต ิ(หลักสูตรนานาชาต)ิ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3378 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาต ิ(หลักสูตรนานาชาต)ิ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน                                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3379 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาต ิ(หลักสูตรนานาชาต)ิ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3380 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาต ิ(หลักสูตรนานาชาต)ิ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3381 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12447.1500 12447.1500



3382 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3383 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 09775.0000 09775.0000
3384 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10668.0500 10668.0500
3385 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 09277.5000 09277.5000
3386 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการกีฬา                                                                                                                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3387 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 12441.2500 09892.5000
3388 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3389 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3390 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14381.2500 11031.2500
3391 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15222.5000 08137.5000
3392 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม                                                                                                             มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3393 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                                                                                                                มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 09990.0000 06965.2500
3394 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 09740.0000 09740.0000
3395 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น                                                                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3396 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3397 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10150.0000 10150.0000
3398 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาการโรงแรม                                                                                                                      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 12743.7500 09521.2500
3399 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 12885.0000 10922.5000
3400 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา                                                                                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3401 คณะนิเทศศาสตร ์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3402 คณะนิเทศศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์                                                                                             มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3403 คณะนิเทศศาสตร ์ สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง                                                                                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14373.7500 10793.7500
3404 คณะบัญช ีสาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                            มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 09771.2500 09771.2500
3405 คณะดุริยางคศาสตร ์ สาขาวิชาสหวิทยาการดนตร ี                                                                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15821.7500 11256.2500
3406 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                                                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3407 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3408 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 13945.4500 09942.5000
3409 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป-์การออกแบบผลิตภัณฑ์                                                                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3410 คณะพยาบาลศาสตร ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16396.2000 14142.7000
3411 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                                                                                                           มหาวิทยาลัยเกริก

3412 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยเกริก

3413 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกริก

3414 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             มหาวิทยาลัยเกริก 10493.2000 10493.2000
3415 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ                                                                                                 มหาวิทยาลัยเกริก

3416 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยเกริก 09266.2500 09266.2500
3417 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน                                                                                                         มหาวิทยาลัยเกริก 11833.7500 11833.7500
3418 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเกริก

3419 คณะนิติศาสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                                                         มหาวิทยาลัยเกริก



3420 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                                       มหาวิทยาลัยเกริก

3421 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                     มหาวิทยาลัยเกริก

3422 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                              มหาวิทยาลัยเกริก

3423 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1)                                                            มหาวิทยาลัยเกริก

3424 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)                                                                                                มหาวิทยาลัยเกริก

3425 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                                                                                                                          มหาวิทยาลัยเกริก

3426 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเกริก

3427 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 13980.0000 07110.0000
3428 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 09320.0000 09320.0000
3429 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 11925.0000 09385.0000
3430 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3431 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 13552.5000 11227.5000
3432 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3433 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ                                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3434 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3435 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3436 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3437 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3438 คณะนิติศาสตร ์(พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 13068.7500 13068.7500
3439 คณะนิติศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1)                                                                                                         มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3440 คณะนิติศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3441 คณะนิติศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3442 คณะนิติศาสตร ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาจีน                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3443 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์(พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3444 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1)                                                                               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3445 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3446 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                            มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3447 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาจีน                                                                มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3448 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3449 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่1)                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 09825.0000 09825.0000
3450 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3451 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3452 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2) สอบวิชาภาษาจีน                                                                        มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3453 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน ์(พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3454 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1)                                                                               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 08697.5000 08697.5000
3455 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3456 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                            มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3457 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน ์(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาจีน                                                                มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 13115.0000 13115.0000



3458 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3459 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1)                                                                         มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3460 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3461 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3462 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาจีน                                                          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3463 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3464 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่1)                                                                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3465 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3466 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3467 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2) สอบวิชาภาษาจีน                                                       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3468 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม ่(พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3469 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม ่(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1)                                                                        มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3470 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม ่(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3471 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม ่(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3472 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม ่(พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาจีน                                                         มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3473 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3474 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3475 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3476 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3477 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                                มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3478 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 09233.7500 09233.7500
3479 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 13356.2500 13356.2500
3480 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3481 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบภายใน                                                                                                              มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3482 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3483 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)                                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 12868.7500 12868.7500
3484 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3485 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3486 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาจีน                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3487 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (รูปแบบที่ 1)                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 13573.7500 11345.0000
3488 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3489 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                            มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3490 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาจีน                                                                                มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3491 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1)                                                    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 16898.7500 16898.7500
3492 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3493 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาธุรกิจการบิน (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 15127.5000 08721.2500
3494 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาธุรกิจการบิน (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1)                                                                                    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 14145.0000 10690.0000
3495 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาธุรกิจการบิน (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



3496 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาธุรกิจการบิน (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3497 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาธุรกิจการบิน (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาจีน                                                                     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3498 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่1)                                                                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3499 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3500 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3501 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2) สอบวิชาภาษาจีน                                                       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3502 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร ์                                                                                       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3503 คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา (พื้นฐานวิทยาศาสตร)์                                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 10262.5000 10262.5000
3504 คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา (พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1)                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 19463.7500 19463.7500
3505 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 10847.5000 08740.8000
3506 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (กลุ่มที่ 7 รูปแบบที่ 1)                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3507 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (กลุ่มที่ 7 รูปแบบที่ 2)                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3508 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (กลุ่มที่ 7 รูปแบบที่ 2)                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3509 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (กลุ่มที่ 7 รูปแบบที่ 2)                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3510 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (กลุ่มที่ 7 รูปแบบที่ 2)                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3511 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (กลุ่มที่ 7 รูปแบบที่ 2)                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3512 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (กลุ่มที่ 7 รูปแบบที่ 2)                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3513 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (กลุ่มที่ 7 รูปแบบที่ 2)                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3514 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (กลุ่มที่ 7 รูปแบบที่ 2)                                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3515 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 14821.8500 11338.8000
3516 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์(หลักสูตรภาคภาษาไทย)                                                                                             มหาวิทยาลัยคริสเตียน 16333.7500 12786.2500
3517 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                               มหาวิทยาลัยคริสเตียน 15796.2500 10970.8500
3518 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                                                              มหาวิทยาลัยคริสเตียน 15210.0000 10165.5000
3519 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(วศ.บ.)                                                                                              มหาวิทยาลัยคริสเตียน

3520 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร                                                                                                   มหาวิทยาลัยคริสเตียน 12151.5000 12151.5000
3521 คณะบัญช ีธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                       มหาวิทยาลัยคริสเตียน

3522 คณะบัญช ีธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย                                                                                         มหาวิทยาลัยคริสเตียน

3523 คณะบัญช ีธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                      มหาวิทยาลัยคริสเตียน

3524 คณะบัญช ีธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                    มหาวิทยาลัยคริสเตียน

3525 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3526 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                                                                                             มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3527 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3528 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3529 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3530 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3531 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว                                                                                               มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3532 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3533 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 10663.7500 10663.7500



3534 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                                มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3535 บัญชีบัณฑิต                                                                                                                                           มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3536 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการจัดการ                                                                                                              มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3537 บริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาเอกการตลาด                                                                                                               มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3538 บริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                                                                                              มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3539 นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3540 นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์                                                                                           มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                        มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3542 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                           มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3543 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล                                                                                                มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3544 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                                                                มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 09097.5000 09097.5000
3545 นิติศาสตรบัณฑิต                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3546 คณะบัญช ีสาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                            มหาวิทยาลัยตาปี

3547 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             มหาวิทยาลัยตาปี

3548 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยตาปี

3549 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                                                                                                               มหาวิทยาลัยตาปี

3550 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยตาปี

3551 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยตาปี 08170.2500 08170.2500
3552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยตาปี

3553 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว                                                                                                       มหาวิทยาลัยตาปี 08673.7500 08673.7500
3554 คณะวิศวกรรมศาสตร ์                                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร16646.5500 10104.0500
3555 คณะสัตวแพทยศาสตร ์                                                                                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร20237.5000 18343.7500
3556 คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร09585.0000 09585.0000
3557 คณะบริหารธุรกิจ                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร14865.0000 10062.5000
3558 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยธนบุรี 09422.6000 08973.7500
3559 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             มหาวิทยาลัยธนบุรี 10657.5000 10657.5000
3560 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยธนบุรี

3561 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยธนบุรี 10505.0000 08488.7500
3562 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยธนบุรี

3563 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว                                                                                                     มหาวิทยาลัยธนบุรี

3564 คณะบัญช ีสาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                            มหาวิทยาลัยธนบุรี 13772.5000 12008.6000
3565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยธนบุรี

3566 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                           มหาวิทยาลัยธนบุรี

3567 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               มหาวิทยาลัยธนบุรี

3568 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           มหาวิทยาลัยธนบุรี

3569 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                                มหาวิทยาลัยธนบุรี

3570 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน                                                                                                                       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10648.6500 08648.7500
3571 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 11491.2500 11491.2500



3572 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10388.7500 09298.1500
3573 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 11962.5000 11962.5000
3574 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 11042.5000 11042.5000
3575 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 07958.7500 07958.7500
3576 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว                                                                                                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3577 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                                                               มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 09863.7500 08963.2500
3578 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บธ.บ.)                                                                                                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3579 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3580 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (ศศ.บ.)                                                                                มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 14545.0000 11889.0000
3581 คณะการบัญช ีสาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 14437.5000 10717.5000
3582 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3583 คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 16031.2500 16031.2500
3584 คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                                                                                                มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3585 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 17226.7500 11065.7500
3586 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10080.0000 10080.0000
3587 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาจีนธุรกิจ รูปแบบที่ 1                                                                                                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 15861.2500 13761.2500
3588 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาจีนธุรกิจ รูปแบบที่ 2                                                                                                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3589 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ รุปแบบที่ 1                                                                                                   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3590 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ รูปแบบที่ 2                                                                                                   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 12226.2500 12226.2500
3591 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย                                                                                                                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3592 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                                                    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 13310.7500 09046.2500
3593 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม                                                                                                        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 17658.7500 13583.7500
3594 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจการบิน                                                                                                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 17989.7500 12322.5000
3595 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                                      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3596 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม                                                                                               มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3597 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 15175.0000 08196.7500
3598 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์                                                                                                              มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 13424.0000 10020.0000
3599 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด                                                                                                              มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3600 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 18222.5000 13904.2500
3601 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร ์                                                                                                                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3602 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล                                                                                                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3603 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3604 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน                                                                                                        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3605 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก                                                                                                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3606 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น                                                                                                    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3607 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3608 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3609 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



3610 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม                                                                                             มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 12059.4500 12059.4500
3611 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาระบบงานประปา (ศศ.บ.)                                                                                                        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3612 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3613 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3614 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3615 วิทยาลัยนานาชาติจีน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน)                                                                                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3616 วิทยาลัยนานาชาติจีน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาจีน)                                                                                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3617 วิทยาลัยนานาชาติจีน สาขาวิชาการเงินและการบัญช ี(หลักสูตรภาษาจีน)                                                                                      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3618 วิทยาลัยนานาชาติจีน สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรภาษาจีน)                                                                                               มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3619 วิทยาลัยนานาชาติจีน สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรภาษาจีน)                                                                                       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3620 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร กลุ่มวิชานิเทศศาสตร ์(หลักสูตรภาษาไทย) (วิทยาเขตเพชรบุรี)                                    มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3621 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร กลุ่มวิชาการโฆษณา (หลักสูตรภาษาไทย) (วิทยาเขตเพชรบุรี)                                       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3622 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย) (วิทยาเขตเพชรบุร)ี             มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด16438.7500 16438.7500
3623 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร กลุ่มวิชานิเทศศาสตร ์(หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตเพชรบุรี)                                    มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3624 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร กลุ่มวิชาโฆษณา (หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตเพชรบุรี)                                          มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3625 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                            มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3626 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค ์(หลักสองภาษา) (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                                 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
3627 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง (หลักสูตรนานาชาต)ิ (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                     มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
3628 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
3629 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง (หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                      มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
3630 คณะศิลปศาสตร ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์(หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
3631 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาไทย) (วิทยาเขตเพชรบุร)ี                                   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3632 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรภาษาไทย) (วิทยาเขตเพชรบุรี)                       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3633 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(หลักสูตรภาษาไทย) (วิทยาเขตเพชรบุร)ี                         มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3634 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตรภาษาไทย) (วิทยาเขตเพชรบุรี)                                     มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3635 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาไทย) (วิทยาเขตเพชรบุรี)                         มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3636 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ (วิทยาเขตกรุงเทพ)                         มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3637 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย(์หลักสูตรนานาชาต)ิ (วิทยาเขตกรุงเทพ)                      มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3638 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาต)ิ (วิทยาเขตกรุงเทพ)                       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด12795.0000 12795.0000
3639 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ (วิทยาเขตกรุงเทพ)                         มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3640 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตกรุงเทพ)                          มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3641 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย(์หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตกรุงเทพ)                       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3642 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตกรุงเทพ)                        มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด13082.5000 13082.5000
3643 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตกรุงเทพ)                          มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด13027.5000 13027.5000
3644 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตเพชรบุรี)                                   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3645 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตเพชรบุร)ี                       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3646 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตเพชรบุรี)                         มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3647 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตเพชรบุร)ี                         มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด



3648 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาต)ิ (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3649 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด(หลักสูตรนานาชาต)ิ (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                                            มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3650 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                        มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3651 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด(หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                                             มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3652 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมนานาชาต ิ(หลักสูตรนานาชาต)ิ (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                        มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด11948.7500 09598.7500
3653 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมนานาชาต ิ(หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตเพชรบุรี)                                        มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3654 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ (วิทยาเขตกรุงเทพ)                                            มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
3655 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาไทย) (วิทยาเขตเพชรบุรี)                                            มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
3656 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) (วิทยาเขตเพชรบุร)ี                                                                      มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

3657 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก15430.7500 09467.5000
3658 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                     มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
3659 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก11751.2500 11751.2500
3660 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                      มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก10548.0000 09689.5000
3661 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(ลำปาง)                                                                                                            มหาวิทยาลัยเนชั่น 12137.5000 12137.5000
3662 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ (ลำปาง)                                                                                        มหาวิทยาลัยเนชั่น

3663 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ลำปาง)                                                                                                               มหาวิทยาลัยเนชั่น 08657.5000 08657.5000
3664 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญช ี(ลำปาง)                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเนชั่น

3665 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(ลำปาง)                                                                                                  มหาวิทยาลัยเนชั่น 12520.9000 12520.9000
3666 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร(์ลำปาง)                                                                                                   มหาวิทยาลัยเนชั่น

3667 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ศูนย์เนชั่นทาวเวอร ์กทม.)                                                                                            มหาวิทยาลัยเนชั่น

3668 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(ศูนย์เนชั่นทาวเวอร ์กทม.))                                                                                        มหาวิทยาลัยเนชั่น 23356.9500 13868.7500
3669 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                                                                                         มหาวิทยาลัยพายัพ 12992.7500 06791.0000
3670 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาจิตวิทยา                                                                                                         มหาวิทยาลัยพายัพ 12924.0000 07817.7500
3671 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                       มหาวิทยาลัยพายัพ 16792.5000 06421.2500
3672 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                                                                                           มหาวิทยาลัยพายัพ 14771.0000 11636.5000
3673 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน                                                                                               มหาวิทยาลัยพายัพ 13578.5000 10743.7500
3674 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                           มหาวิทยาลัยพายัพ 09885.0000 09830.0000
3675 คณะนิเทศศาสตร ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์                                                                                                                  มหาวิทยาลัยพายัพ 17915.7000 08031.2500
3676 คณะนิติศาสตร ์ สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                    มหาวิทยาลัยพายัพ 17186.2500 11203.2500
3677 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                                                                                                               มหาวิทยาลัยพายัพ 15617.2500 06255.0000
3678 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยพายัพ 11926.2500 11926.2500
3679 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยพายัพ 16650.0000 10026.3500
3680 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยพายัพ 12409.5000 07492.5000
3681 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ                                                                                                                  มหาวิทยาลัยพายัพ

3682 คณะบัญช ีการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                        มหาวิทยาลัยพายัพ 15972.5000 09747.3500
3683 คณะบัญช ีการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                                                                                              มหาวิทยาลัยพายัพ 11588.7500 08520.0500
3684 คณะเศรษฐศาสตร ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                  มหาวิทยาลัยพายัพ

3685 คณะเภสัชศาสตร ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์                                                                                                                  มหาวิทยาลัยพายัพ 19399.9000 17421.8500



3686 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยพายัพ 11270.0000 11270.0000
3687 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร                                                                                                   มหาวิทยาลัยพายัพ

3688 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยพายัพ

3689 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                      มหาวิทยาลัยพายัพ

3690 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                              มหาวิทยาลัยพายัพ 13438.0000 13438.0000
3691 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                              มหาวิทยาลัยพายัพ

3692 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                         มหาวิทยาลัยพายัพ

3693 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                    มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 15502.5000 11113.7500
3694 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 12647.5000 08393.7000
3695 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                            มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

3696 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                                                                                       มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 13128.2000 10932.0000
3697 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ์                                                                                            มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 12790.0000 11723.2500
3698 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการประกอบการ                                                                                                                 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 10100.0000 08690.0000
3699 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                               มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 15103.7500 15103.7500
3700 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ                                                                                                                  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

3701 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ                                                                                                              มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

3702 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 10677.5000 10677.5000
3703 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ                                                                                                       มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

3704 คณะนิเทศศาสตร ์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด                                                                                                             มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 15543.7500 15543.7500
3705 คณะบริหารรัฐกิจ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                            มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 10485.0000 10485.0000
3706 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาการประถมศึกษา                                                                                                                 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 15941.2500 11071.2500
3707 คณะบัญช ีสาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                            มหาวิทยาลัยภาคกลาง

3708 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหาการเงินและการลงทุน                                                                                                    มหาวิทยาลัยภาคกลาง

3709 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารการตลาดและโลจิสติกส ์                                                                                                มหาวิทยาลัยภาคกลาง

3710 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร                                                                                                  มหาวิทยาลัยภาคกลาง

3711 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             มหาวิทยาลัยภาคกลาง

3712 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยภาคกลาง

3713 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยภาคกลาง

3714 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                                                                              มหาวิทยาลัยภาคกลาง

3715 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      มหาวิทยาลัยรังสิต 17151.2500 13982.0500
3716 คณะเทคนิคการแพทย ์                                                                                                                                    มหาวิทยาลัยรังสิต 18055.0000 15976.2500
3717 คณะกายภาพบำบัด                                                                                                                                        มหาวิทยาลัยรังสิต 17836.2500 14500.0000
3718 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก                                                                                               มหาวิทยาลัยรังสิต 16216.2500 11016.2000
3719 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย                                                                                                    มหาวิทยาลัยรังสิต 14343.7500 10948.7000
3720 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน                                                                                                    มหาวิทยาลัยรังสิต 17459.4500 09472.5500
3721 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยรังสิต 14556.2500 11187.5000
3722 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยรังสิต 13957.5000 10716.9000
3723 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมีประยุกต ์                                                                                                                  มหาวิทยาลัยรังสิต 11904.7500 11904.7500



3724 คณะทัศนมาตรศาสตร ์สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร ์                                                                                                             มหาวิทยาลัยรังสิต 16480.0000 11103.7000
3725 คณะเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                                                                                                              มหาวิทยาลัยรังสิต 14085.0000 13712.5000
3726 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลชีวภาพ                                                                                                              มหาวิทยาลัยรังสิต

3727 คณะนวัตกรรมเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร                                                                                                                มหาวิทยาลัยรังสิต

3728 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยรังสิต 11708.9500 11255.0000
3729 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                        มหาวิทยาลัยรังสิต 09342.5000 09173.8000
3730 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย                                                                                                มหาวิทยาลัยรังสิต 12377.5500 11483.1500
3731 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน                                                                                                         มหาวิทยาลัยรังสิต

3732 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์                                                                                                        มหาวิทยาลัยรังสิต 12280.0000 12280.0000
3733 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ                                                                                                     มหาวิทยาลัยรังสิต

3734 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค ์                                                                                                 มหาวิทยาลัยรังสิต

3735 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                          มหาวิทยาลัยรังสิต 12214.4000 12214.4000
3736 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                      มหาวิทยาลัยรังสิต

3737 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยรังสิต 11344.0500 11344.0500
3738 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                   มหาวิทยาลัยรังสิต 12218.7500 11381.3000
3739 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                           มหาวิทยาลัยรังสิต 12927.5000 08495.6000
3740 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                      มหาวิทยาลัยรังสิต 13873.7500 13873.7500
3741 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี                                                                                                          มหาวิทยาลัยรังสิต 13936.2500 13936.2500
3742 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                    มหาวิทยาลัยรังสิต

3743 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน                                                                                           มหาวิทยาลัยรังสิต 13442.5000 09821.2500
3744 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                                                    มหาวิทยาลัยรังสิต

3745 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน                                                                                                      มหาวิทยาลัยรังสิต

3746 สถาบันการบิน สาขาวิชานักบินพาณิชย ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยรังสิต 15900.9000 09790.0000
3747 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยรังสิต 17895.0000 08572.7500
3748 คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย                                                                                                             มหาวิทยาลัยรังสิต 13532.5000 11518.7500
3749 คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบภายใน                                                                                                           มหาวิทยาลัยรังสิต 15247.5000 12080.0000
3750 คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                                      มหาวิทยาลัยรังสิต 15989.5000 12154.3500
3751 คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยรังสิต 12652.7000 12493.7500
3752 คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน ์                                                                                                            มหาวิทยาลัยรังสิต 16801.2500 11435.5000
3753 คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต                                                                                                              มหาวิทยาลัยรังสิต 18377.1000 13336.2500
3754 คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค                                                                                                                   มหาวิทยาลัยรังสิต 15658.7500 15658.7500
3755 คณะบัญช ี                                                                                                                                             มหาวิทยาลัยรังสิต 15836.2500 10155.7000
3756 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยรังสิต 15651.1000 08837.5000
3757 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยรังสิต 12878.7500 07667.6500
3758 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                                           มหาวิทยาลัยรังสิต

3759 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยรังสิต 10678.7500 10678.7500
3760 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน                                                                                                            มหาวิทยาลัยรังสิต 14632.5000 10696.9500
3761 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยรังสิต 13088.0000 13088.0000



3762 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยรังสิต 15742.5000 10098.7500
3763 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก                                                                                                        มหาวิทยาลัยรังสิต

3764 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                                                                      มหาวิทยาลัยรังสิต 18777.5000 09274.0000
3765 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร                                                                                  มหาวิทยาลัยรังสิต 19648.2000 08762.5000
3766 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน                                                                                   มหาวิทยาลัยรังสิต 13511.7500 08113.7500
3767 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร                                                                             มหาวิทยาลัยรังสิต 17721.2500 11347.5000
3768 คณะนิติศาสตร ์                                                                                                                                        มหาวิทยาลัยรังสิต 17269.7500 08435.0000
3769 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์                                                                                              มหาวิทยาลัยรังสิต 17651.9500 09592.5000
3770 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวารสารศาสตร ์                                                                                                                  มหาวิทยาลัยรังสิต 15598.7500 07520.0000
3771 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์                                                                                                              มหาวิทยาลัยรังสิต 16686.2500 16686.2500
3772 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยรังสิต 16312.0000 06428.7500
3773 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการแสดง                                                                                                                 มหาวิทยาลัยรังสิต 18513.7500 10283.5000
3774 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยรังสิต 18478.7500 10210.0000
3775 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการตลาด                                                                                                                 มหาวิทยาลัยรังสิต

3776 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชามัลติมีเดีย                                                                                                                    มหาวิทยาลัยรังสิต 08578.7500 07707.0000
3777 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา                                                                                                                 มหาวิทยาลัยรังสิต

3778 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                                         มหาวิทยาลัยรังสิต 16302.5000 10812.5000
3779 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญีปุ่น                                                                                                                      มหาวิทยาลัยรังสิต 20037.5000 12282.5000
3780 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                                          มหาวิทยาลัยรังสิต 19954.2500 19954.2500
3781 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                      มหาวิทยาลัยรังสิต 18538.7500 08525.0000
3782 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                                                    มหาวิทยาลัยรังสิต 14566.2500 12827.7500
3783 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ                                                                                                        มหาวิทยาลัยรังสิต

3784 คณะเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยรังสิต 14140.0000 11652.4000
3785 วิทยาลัยดนตร ีสาขาวิชาดุริยางคศาสตร ์                                                                                                                 มหาวิทยาลัยรังสิต 13140.0000 11150.0000
3786 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง                                                                                        มหาวิทยาลัยรังสิต

3787 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม                                                                                                  มหาวิทยาลัยรังสิต

3788 วิทยาลัยรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยรังสิต 18075.0000 05972.5000
3789 International College, International Business                                                                                                         มหาวิทยาลัยรังสิต

3790 International College, Accountancy                                                                                                                    มหาวิทยาลัยรังสิต

3791 International College, International Relations and Development                                                                                        มหาวิทยาลัยรังสิต 18592.5000 18592.5000
3792 International College, Information and Communication Technology                                                                                       มหาวิทยาลัยรังสิต

3793 International College, International Hospitality and Tourism                                                                                          มหาวิทยาลัยรังสิต

3794 International College, Communication Arts                                                                                                             มหาวิทยาลัยรังสิต

3795 International Chinese College, Business Administration                                                                                                มหาวิทยาลัยรังสิต

3796 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชธานี 16413.6500 10346.2500
3797 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                                         มหาวิทยาลัยราชธานี

3798 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                                        มหาวิทยาลัยราชธานี

3799 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                                             มหาวิทยาลัยราชธานี



3800 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                                                            มหาวิทยาลัยราชธานี

3801 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                                                   มหาวิทยาลัยราชธานี 10764.5000 10764.5000
3802 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               มหาวิทยาลัยราชธานี

3803 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           มหาวิทยาลัยราชธานี

3804 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชธานี

3805 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             มหาวิทยาลัยราชธานี

3806 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชธานี

3807 คณะศึกษาศาสตร ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                                                        มหาวิทยาลัยราชธานี 15145.0000 11330.0000
3808 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                         มหาวิทยาลัยราชธานี

3809 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                         มหาวิทยาลัยราชธานี

3810 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                             มหาวิทยาลัยราชธานี

3811 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาบาล ี                                                           มหาวิทยาลัยราชธานี

3812 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                   มหาวิทยาลัยราชธานี

3813 คณะพยาบาลศาสตร ์วิทยาเขตอุดรธาน ี                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชธานี 15906.2500 10500.0500
3814 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอุดรธาน ีเลือกสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                                                        มหาวิทยาลัยราชธานี

3815 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอุดรธาน ีเลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                       มหาวิทยาลัยราชธานี

3816 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอุดรธาน ีเลือกสอบวิชาภาษาจีน                                                                            มหาวิทยาลัยราชธานี

3817 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอุดรธาน ีเลือกสอบวิชาภาษาบาลี                                                                           มหาวิทยาลัยราชธานี

3818 คณะนิติศาสตร ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอุดรธาน ีพื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที่ 1                                                                  มหาวิทยาลัยราชธานี 09730.0000 09730.0000
3819 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาเขตอุดรธาน ี                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชธานี

3820 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาเขตอุดรธาน ี                                                                                           มหาวิทยาลัยราชธานี

3821 คณะนิติศาสตร ์                                                                                                                                        มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

3822 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

3823 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

3824 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 16174.4000 15008.4500
3825 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                           มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 13732.5000 09182.5000
3826 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                                      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 14358.3500 11791.3500
3827 คณะนิเทศศาสตร ์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์                                                                                                  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

3828 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(วทบ.)                                                                                                 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 11897.5000 11897.5000
3829 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                              มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

3830 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

3831 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                               มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 11447.5000 11447.5000
3832 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                          มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

3833 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 13080.0000 09451.2500
3834 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                            มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 13260.0000 13260.0000
3835 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

3836 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

3837 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                                                                                                          มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 10115.0000 08576.9500



3838 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว                                                                                              มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 17428.7500 17428.7500
3839 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร ์                                                                                              มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 10421.2500 10421.2500
3840 คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                                       มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 14978.7500 11240.0000
3841 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 13557.5000 10545.0000
3842 คณะทันตแพทยศาสตร ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์                                                                                                            มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 21365.7000 17779.3500
3843 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร ์                                                                                                            มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 17902.5000 14156.3000
3844 คณะเทคนิคการแพทย ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์                                                                                                            มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 15978.7500 12466.3500
3845 คณะพยาบาลศาสตร ์บุรีรัมย ์ สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์                                                                                          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 14701.7500 10738.1500
3846 คณะพยาบาลศาสตร ์วัชรพล  สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์                                                                                             มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 15510.0000 10213.1000
3847 คณะพยาบาลศาสตร ์กาญจนบุร ี  สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์                                                                                         มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 14817.8500 10132.5000
3848 คณะสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                                                   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 14242.8500 08715.0000
3849 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวิชาการตลาด                                                                                                    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

3850 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 15081.2500 15081.2500
3851 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

3852 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

3853 คณะบริหารธุรกิจและรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

3854 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ                                                                                           มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

3855 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

3856 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11886.3500 11586.2500
3857 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13395.0000 08961.9000
3858 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                                                                                                           มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13083.0000 11845.5000
3859 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ                                                                                                           มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3860 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                                                               มหาวิทยาลัยศรีปทุม 15423.7500 11101.7500
3861 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ                                                                                                         มหาวิทยาลัยศรีปทุม 18167.5000 12695.0000
3862 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                                                                                                                 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 16048.7500 10145.0000
3863 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                                                                                          มหาวิทยาลัยศรีปทุม 15996.2500 12510.0000
3864 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาธุรกิจการบิน                                                                                                                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม 17316.7000 08630.0000
3865 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ                                                                                                มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13596.2500 12907.5000
3866 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ                                                                                                  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 17706.7500 10851.2500
3867 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว้นท ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3868 คณะบัญช ีสาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                            มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13382.5000 10008.6500
3869 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยศรีปทุม 12523.7500 09423.7500
3870 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด                                                                                              มหาวิทยาลัยศรีปทุม 08741.2500 08741.2500
3871 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์                                                                                              มหาวิทยาลัยศรีปทุม 12968.7500 08455.0000
3872 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง                                                                                                                   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13262.2500 08145.0000
3873 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                                                                                                         มหาวิทยาลัยศรีปทุม 14474.2500 08618.7500
3874 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                                                                                              มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3875 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบภายใน                                                                                                           มหาวิทยาลัยศรีปทุม 15802.2500 14475.4000



3876 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส ์                                                                                                              มหาวิทยาลัยศรีปทุม 16262.5000 09615.0000
3877 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม                                                                                                มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10812.5000 10812.5000
3878 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน                                                                                                         มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3879 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก                                                                                                              มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13134.5000 13134.5000
3880 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3881 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                           มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11504.3500 11504.3500
3882 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                                                                                                มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13090.0000 11463.2000
3883 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                           มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3884 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                            มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10361.2500 08392.5000
3885 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์                                                                                                         มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3886 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11772.2500 10695.2500
3887 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                     มหาวิทยาลัยศรีปทุม 09807.5000 09807.5000
3888 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต ์                                                                                             มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3889 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                           มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3890 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                        มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3891 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์(ขอนแก่น)                                                                                                            มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3892 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ขอนแก่น)                                                                                              มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3893 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ขอนแก่น)                                                                                                มหาวิทยาลัยศรีปทุม 16208.7500 16208.7500
3894 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ขอนแก่น)                                                                                                           มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10952.0000 10952.0000
3895 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ขอนแก่น)                                                                                     มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3896 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ (ขอนแก่น)                                                                                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3897 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ขแนแก่น)                                                                                                         มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3898 คณะบัญช ีสาขาวิชาการบัญช ี(ขอนแก่น)                                                                                                                   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3899 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตชลบุร)ี                                                                                                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม 09776.8000 09017.4500
3900 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์(วิทยาเขตชลบุรี)                                                                                      มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3901 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (วิทยาเขตชลบุร)ี                                                                                                      มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3902 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตชลบุร)ี                                                                              มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10221.2500 10221.2500
3903 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (วิทยาเขตชลบุร)ี                                                                                        มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11078.2500 08706.5000
3904 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (วิทยาเขตชลบุรี)                                                                                         มหาวิทยาลัยศรีปทุม 14356.2500 14356.2500
3905 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (วิทยาเขตชลบุรี)                                                                                           มหาวิทยาลัยศรีปทุม 12157.2500 12157.2500
3906 คณะบัญช ีสาขาวิชาการบัญช ี(วิทยาเขตชลบุร)ี                                                                                                            มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3907 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการโฆษณา (วิทยาเขตชลบุรี)                                                                                                      มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3908 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด (วิทยาเขตชลบุร)ี                                                                             มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3909 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบและสื่อดิจิทัล (วิทยาเขตชลบุรี)                                                                                       มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3910 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์(วิทยาเขตชลบุร)ี                                                                              มหาวิทยาลัยศรีปทุม 15326.2500 12603.7500
3911 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์ (วิทยาเขตชลบุรี)                                                                                                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11610.0000 11610.0000
3912 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาเขตชลบุรี)                                                                                       มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11242.5000 09898.7500
3913 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วิทยาเขตชลบุรี)                                                                          มหาวิทยาลัยศรีปทุม



3914 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย   (วิทยาเขตชลบุรี)                                                                                  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 09745.0000 09745.0000
3915 คณะเภสัชศาสตร ์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม                                                                                                         มหาวิทยาลัยสยาม 18943.7500 17560.0000
3916 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      มหาวิทยาลัยสยาม 16410.4500 14690.0000
3917 คณะวิศวกรรมศาสตร ์(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ )                   มหาวิทยาลัยสยาม

3918 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                                             มหาวิทยาลัยสยาม 12257.9500 12257.9500
3919 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยสยาม

3920 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาแอนิเมชันและครีเอทีฟมีเดีย)                                         มหาวิทยาลัยสยาม

3921 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                    มหาวิทยาลัยสยาม 11968.0500 11968.0500
3922 คณะบริหารธุรกิจ  (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)                          มหาวิทยาลัยสยาม 12724.4500 08856.2500
3923 วิทยาลัยนานาชาต ิ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                      มหาวิทยาลัยสยาม

3924 วิทยาลัยนานาชาต ิ สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                มหาวิทยาลัยสยาม

3925 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว                                                                                                      มหาวิทยาลัยสยาม 17598.7500 11875.0000
3926 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ                                                                                                        มหาวิทยาลัยสยาม

3927 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                                                                                     มหาวิทยาลัยสยาม 15402.5000 15402.5000
3928 คณะนิเทศศาสตร ์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล                                                                                                                   มหาวิทยาลัยสยาม

3929 คณะนิเทศศาสตร ์(สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-์ภาพยนตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง )  มหาวิทยาลัยสยาม 15326.3500 07282.3500
3930 คณะนิติศาสตร ์                                                                                                                                        มหาวิทยาลัยสยาม 14890.6000 10608.2000
3931 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14940.0000 08695.0000
3932 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14767.5000 09076.2500
3933 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน                                                                                                                       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 17381.9000 11336.2500
3934 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3935 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 12157.5000 08720.0000
3936 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                                           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 12322.6000 07341.2500
3937 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                                                                                                               มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 16777.5000 10943.7500
3938 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                                                                                        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 16720.2500 14886.2500
3939 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 12063.2000 12063.2000
3940 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการ                                                                                                                  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 15645.0000 11578.7500
3941 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                                          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13860.0000 08232.1000
3942 คณะบัญช ีสาขาวิชาบัญช ี                                                                                                                               มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 17460.0000 07806.2500
3943 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                                                                                                                   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 16735.1500 11211.8000
3944 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ                                                                                มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 15480.0000 11595.0000
3945 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                                                    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 19127.5000 09817.5000
3946 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                         มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 11287.5000 11287.5000
3947 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา                                                                                                  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3948 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 19584.4500 08520.0000
3949 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์สาขาวิชาอังกฤษและการแปล                                                                                                มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 17235.2500 13725.0000
3950 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง                                                                                                   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3951 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                                                   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14281.8000 07651.2500



3952 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์สาขาวิชาภาษาเกาหล ี                                                                                                    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20792.5000 11362.5000
3953 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน                                                                                       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 16788.2500 08266.2500
3954 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ                                                                      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 12681.2500 12681.2500
3955 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 12080.0000 12080.0000
3956 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3957 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3958 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน                                                                                                    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13808.7500 10724.5000
3959 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร                                                                                               มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13844.6000 13844.6000
3960 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น                                                                                              มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3961 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี                                                                                              มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3962 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร                                                                          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3963 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน - วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ ์                                                                              มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3964 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน - การกระจายเสียงและแพร่ภาพ                                                                                มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 16782.5000 07010.7500
3965 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน - ภาพยนตร์ดิจิทัล                                                                                         มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 16995.0000 08202.5000
3966 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ ์- การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ ์                                                                               มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3967 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ ์- การโฆษณา                                                                                                   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 11470.0000 09353.0000
3968 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ ์- การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม                                                                              มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3969 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์                                                                                                         มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 12555.9000 12555.9000
3970 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย                                                                                           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3971 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน                                                                                                     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 09957.1500 09957.1500
3972 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ                                                                                              มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3973 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต ์                                                                                                      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3974 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง                                                                                  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13022.8000 13022.8000
3975 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14964.7500 11495.0000
3976 วิทยาลัยนานาชาต ิคณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด                                                                                                     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3977 วิทยาลัยนานาชาต ิคณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13162.0000 13162.0000
3978 วิทยาลัยนานาชาต ิคณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3979 วิทยาลัยนานาชาต ิคณะบัญช ีสาขาวิชาบัญช ี                                                                                                              มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14241.2500 12388.2000
3980 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ16972.5000 15582.5000
3981 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม                                                                                                              มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ18166.9500 09258.2500
3982 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ20346.2500 11040.9500
3983 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                                                                                   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ15451.0000 08835.0000
3984 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                         มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ19802.5000 13021.2500
3985 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว                                                                                           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3986 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ15348.6000 10900.0000
3987 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ14220.0000 09112.4000
3988 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ15760.6000 15760.6000
3989 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน                                                                                                                       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ17217.5000 09956.2500



3990 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ14451.2500 11363.0000
3991 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ09671.2500 09242.5000
3992 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                                           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ10232.3500 10232.3500
3993 คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                                                                    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ12935.0000 11027.5000
3994 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                                                               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ15352.5000 09096.3000
3995 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน                                                                                                                     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ17808.7500 10253.9000
3996 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                                                                                               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3997 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                                                                                              มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ13003.7500 10440.2000
3998 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์                                                                                               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ18371.2500 10190.0000
3999 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ14817.9500 12807.4500
4000 คณะเภสัชศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ19732.5000 18558.7500
4001 คณะเทคนิคการแพทย ์                                                                                                                                    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ18913.7500 16079.5500
4002 คณะกายภาพบำบัด                                                                                                                                        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ19165.0000 15698.7500
4003 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล                                                                                           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ15387.5000 09785.0500
4004 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                            มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ14505.2500 09480.0000
4005 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ16401.2000 10075.0000
4006 คณะการแพทย์แผนจีน                                                                                                                                     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ21261.2500 16421.2500
4007 คณะนิติศาสตร ์                                                                                                                                        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ16474.7500 10562.5000
4008 คณะนิเทศศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ16283.7500 10591.2500
4009 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาจีน                                                                                                                 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ18825.5000 10147.7500
4010 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน                                                                                                      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ20017.5000 09270.0000
4011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ                                                                                                                     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 07955.0000 07955.0000
4012 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 14432.5000 06830.0000
4013 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                      มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 11079.3000 10812.5000
4014 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                            มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 10405.0000 08821.2500
4015 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรนุษย ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4016 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ                                                                                                             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4017 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส ์                                                                                           มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 08346.2500 08346.2500
4018 คณะนิติศาสตร ์                                                                                                                                        มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 11892.6000 08606.2500
4019 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                          มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 13546.2500 07676.2000
4020 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม                                                                                                    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4021 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม                                                                                                       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 11780.0000 11780.0000
4022 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4023 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร ์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์                                                                                              มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4024 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4025 คณะรัฐศาสตร ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                               มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 12326.2500 10023.7500
4026 คณะรัฐศาสตร ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                                                                                                               มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 09153.7500 07351.2500
4027 คณะรัฐศาสตร ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น                                                                                                               มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 10533.0500 09852.5000



4028 คณะรัฐศาสตร ์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                                                       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4029 คณะนิเทศศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4030 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)                                                                                                   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 15882.5000 11386.4000
4031 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ                                                                                                                มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 14826.4000 11121.2500
4032 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4033 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แขนงธุรกิจการบิน)                                                                                          มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4034 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                          มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4035 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                              มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4036 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                                          มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4037 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 11850.6500 11850.6500
4038 คณะนิติศาสตร ์                                                                                                                                        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 12209.4000 12209.4000
4039 คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                         มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4040 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัณชีบัณฑิต                                                                                                                   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 12077.5000 12077.5000
4041 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 11757.5000 11757.5000
4042 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)                                                                                  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4043 คณะนิเทศศาสตร ์                                                                                                                                       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4044 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                               มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 12621.3000 12621.3000
4045 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว                                                                                                            มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4046 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาจีนศึกษา                                                                                                                       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4047 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ                                                                                                              มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4048 คณะพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                                      มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 16018.7500 14538.3500
4049 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4050 คณะการบิน สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน                                                                                                                  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 12726.9000 08752.1000
4051 คณะเภสัชศาสตร ์หลักสูตร 6 ปี                                                                                                                          มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 17527.5000 17250.6000
4052 คณะเภสัชศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                                              มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 17417.5000 11088.2500
4053 คณะสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                                                                                                       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 12943.7500 09246.2500
4054 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ                                                                                                               วิทยาลัยเชียงราย 09745.0000 09745.0000
4055 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                     วิทยาลัยเชียงราย 11640.0000 11444.5000
4056 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                               วิทยาลัยเชียงราย

4057 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                           วิทยาลัยเชียงราย

4058 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                                                                                                        วิทยาลัยเชียงราย

4059 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                 วิทยาลัยเชียงราย 16550.0000 14360.0000
4060 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                           วิทยาลัยเชียงราย 14061.2500 09207.5000
4061 คณะแพทย์ตะวันออก สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน                                                                                                               วิทยาลัยเชียงราย 13744.2000 12266.2000
4062 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์                                                                                                                 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 16655.0000 14680.9000
4063 คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                                                                    วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 15452.5000 12978.2500
4064 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา                                                                                               วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 15320.6500 10236.1000
4065 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา                                                                                               วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 20830.0000 14116.2500



4066 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาต ิ                                                                     วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

4067 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาต ิ                                                                     วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

4068 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

4069 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

4070 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                                                                                         วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

4071 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                                          วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

4072 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                                วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

4073 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

4074 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

4075 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                                                                                วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

4076 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ                                                                                                                         วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

4077 คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว                                                                                                       วิทยาลัยดุสิตธานี

4078 คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการสปา                                                                                                              วิทยาลัยดุสิตธานี

4079 คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส ์                                                                                                วิทยาลัยดุสิตธานี

4080 คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท                                                                                                 วิทยาลัยดุสิตธานี

4081 คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร                                                                                       วิทยาลัยดุสิตธานี 19302.5000 19302.5000
4082 คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                              วิทยาลัยดุสิตธานี

4083 คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการภัตตาคารและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ                                                                วิทยาลัยดุสิตธานี
4084 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจ)                                                                                       วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 08247.5000 08247.5000
4085 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการสถานพยาบาล)                                                                                   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

4086 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)                                                                       วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

4087 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

4088 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชารัฐศาสตร ์                                                                                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 10245.0000 07958.7500
4089 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                                                                                                 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

4090 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                                       วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 11247.0000 11247.0000
4091 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

4092 คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลย ี  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                                  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 12838.7500 10649.2500
4093 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                     วิทยาลัยนครราชสีมา 16360.7000 10931.4500
4094 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์                                                                                                          วิทยาลัยนครราชสีมา 09907.5000 09907.5000
4095 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                                                                                                                  วิทยาลัยนครราชสีมา

4096 คณะสารสนเทศศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์                                                                                                       วิทยาลัยนครราชสีมา

4097 คณะสารสนเทศศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต                                                                                                   วิทยาลัยนครราชสีมา

4098 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                     วิทยาลัยนครราชสีมา 14382.5000 12284.4500
4099 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                                                                                               วิทยาลัยนครราชสีมา 10802.5000 08225.0000
4100 คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                             วิทยาลัยนครราชสีมา 13832.5000 10898.7500
4101 คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                วิทยาลัยนครราชสีมา 13521.2500 11689.4500
4102 คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                                                                                         วิทยาลัยนครราชสีมา 13921.7000 10575.0000
4103 คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                                                                      วิทยาลัยนครราชสีมา 12853.7500 10563.7500



4104 คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์                                                                                                             วิทยาลัยนครราชสีมา

4105 คณะการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน                                                                                                              วิทยาลัยนครราชสีมา 14746.2500 12843.7000
4106 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์                                                                                                   วิทยาลัยนครราชสีมา 12159.4500 11364.1500
4107 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี                                                                                                                     วิทยาลัยสันตพล

4108 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                                                                                                       วิทยาลัยสันตพล

4109 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล                                                                                                        วิทยาลัยสันตพล

4110 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                             วิทยาลัยสันตพล

4111 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี                                                                                               วิทยาลัยสันตพล

4112 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น                                                                                              วิทยาลัยสันตพล

4113 คณะนิติศาสตร ์สาขาวิชานิติศาสตร ์                                                                                                                     วิทยาลัยสันตพล

4114 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                 วิทยาลัยสันตพล 14559.2500 13137.9000


