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ส่ือออนไลนแนะแนวการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  สรางขึ้น   

เพื่อเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ครูผูสอนตลอดจนผูที่มีความสนใจใช เปนขอมูลสําหรับการวางแผนในการศึกษาตอ   
ในระดับอุดมศึกษาและใชเปนขอมูลประกอบกิจกรรมแนะแนวสําหรับครูแนะแนว  ส่ือ
ออนไลนแนะแนวการศึกษาตอมีความสะดวกในการใชงาน  สามารถเลือกศึกษาขอมูลไดตาม
ความสนใจของผูใชงาน   
 หวังเปนอยางยิ่งวาสื่อออนไลนแนะแนวการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6   
ที่พัฒนาขึ้นนี้จะเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือนักเรียนและผูที่สนใจใหไดรับความสะดวก 
ตลอดจนไดรับขอมูลที่ถูกตองอันจะสงผลตอความสําเร็จของการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา   
หากมีขอเสนอแนะประการใดผูจัดทํายินดีนอมรับไว ดวยความขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

        สุกัลยา  อารมยเสถียร 
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คําชี้แจง 

 
 ส่ือออนไลนแนะแนวการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใชเปนขอมูล
วางแผนในการศึกษาตอ สําหรับครูแนะแนว ครูผูสอน นักเรียน และผูสนใจ แสดงอยูในรูปสื่อ
ออนไลน รูปเอกสารไฟล  PDF ผู ใชสามารถสืบคนขอมูลจากเว็บไซตของโรงเรียน   
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ที่ http://www.brr.ac.th โดยเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกส เชน tablet , smart phone จะตองติดตั้งโปรแกรม Acrobat reader หรือสามารถ
อานไฟล PDF ได โดยการสืบคนคนขอมูลจะมี bookmark ที่เสมือนสารบัญชวยในการคนหา
ตําแหนงของขอมูลในสื่อนี้    
 
หมายเหต ุ

ส่ือนี้เปนสื่อที่จะตองเช่ือมตอกับ Internet เปนหลัก ดังนั้นอุปกรณจะตองเชื่อมตอ
ออนไลนได   

http://www.brr.ac.th
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แผนภมูิโลกกวางทางการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษา 
สังกัด  สกอ. 

โครงการมหาวิทยาลัย 
ไซเบอรไทย  สังกัด  สกอ. 

สถาบันอาชีวศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

สถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการทองเที่ยว 

และกฬีา 

พยาบาล – สาธารณสุข 

ทหาร – ตํารวจ  

สถาบันอื่น ๆ  

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
มหาวิทยาลัยเอกชน   
วิทยาลัยชุมชน   

มหาวิทยาลัย / หนวยงานรวมโครงการ   

วิทยาลัยเทคนิค  อาชีวศึกษา  พณิชยการ  
เทคโนโลยีการเกษตร  ฯลฯ 

คณะศิลปนาฏดุริยางค 
คณะศิลปศึกษา 
คณะศิลปวิจิตร 
วิทยาลัยนาฏศิลป  วิทยาลัยชางศิลป 

วิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
โรงเรียนจาอากาศ 
โรงเรียนแผนที่  กรมแผนที่ทหาร 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
โรงเรียนนายสิบทหารบก 
ศูนยฝกอบรมตํารวจ 

สถาบันการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
วิทยาลัยการชลประทาน 
สถาบันอบรมไอทีไอ 
โรงเรียนวิชาการโรงแรมแหงโอเรียลเต็ล 

ม.6  
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

http://www.chula.ac.th 

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวนั กทม. 10330   
โทรศัพท: 0-2215-0871-3 

คณะทันตแพทยศาสตร 
http://www.chula.ac.th/faculty/az/dent 

คณะแพทยศาสตร 
http://www.md.chula.ac.th 

คณะอักษรศาตร 
http://www.arts.chula.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร  
http://www.chula.ac.th/faculty/az/phar 

คณะครุศาสตร 
http://www.chula.ac.th/faculty/az/edu 

คณะจิตวิทยา 
http://www.chula.ac.th/faculty/az/psy 

คณะนิติศาสตร 
http://www.law.chula.ac.th 

คณะนิเทศศาสตร 
http://www.chula.ac.th/faculty/az/commart 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
http://www.chula.ac.th/faculty/az/comm 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
http://www.spsc.chula.ac.th 

คณะรัฐศาสตร  
http://www.chula.ac.th/faculty/az/polit 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.chula.ac.th/faculty/az/engin 

คณะวิทยาศาสตร  
http://www.chula.ac.th/faculty/az/scien 

คณะศิลปกรรมศาสตร  
http://www.chula.ac.th/faculty/az/fine 

คณะเศรษฐศาสตร  
http://www.chula.ac.th/faculty/az/eco 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
http://www.chula.ac.th/faculty/az/arch 

คณะสหเวชศาสตร  
http://www.chula.ac.th/faculty/az/alli 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
http://www.chula.ac.th/faculty/az/vet 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.chula.ac.th/faculty/az/nurse 

คณะรัฐศาสตร  
http://www.chula.ac.th/faculty/az/polit 

บัณฑิตวิทยาลัย  
http://www.grad.chula.ac.th 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

http://www.chula.ac.th
http://www.md.chula.ac.th
http://www.chula.ac.th/faculty/az/phar
http://www.chula.ac.th/faculty/az/dent
http://www.arts.chula.ac.th
http://www.chula.ac.th/faculty/az/edu
http://www.chula.ac.th/faculty/az/psy
http://www.law.chula.ac.th
http://www.chula.ac.th/faculty/az/commart
http://www.chula.ac.th/faculty/az/comm
http://www.chula.ac.th/faculty/az/polit
http://www.chula.ac.th/faculty/az/scien
http://www.spsc.chula.ac.th
http://www.chula.ac.th/faculty/az/engin
http://www.chula.ac.th/faculty/az/fine
http://www.chula.ac.th/faculty/az/eco
http://www.chula.ac.th/faculty/az/arch
http://www.chula.ac.th/faculty/az/alli
http://www.chula.ac.th/faculty/az/vet
http://www.chula.ac.th/faculty/az/nurse
http://www.grad.chula.ac.th
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เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
โทรศัพท  0-2942-8200-45 

คณะวนศาสตร 
http://www.forest.ku.ac.th 

คณะเกษตร 
http://www.agr.ku.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.ku.ac.th 

คณะประมง 
http://www.fish.ku.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.eco.ku.ac.th  

คณะสังคมศาสตร 
http://www.soc.ku.ac.th  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
http://www.agro.ku.ac.th   

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 
http://www.ce.ku.ac.th 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน 
http://www.ku.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.bus.ku.ac.th 

คณะมนุษยศาสตร 
http://human.hum.ku.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
 http://www.sci.ku.ac.th:8000/th   

คณะศึกษาศาสตร 
http://www.edu.ku.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
http://www.arch.ku.ac.th  

คณะสัตวแพทยศาสตร 
http://www.vet.ku.ac.th  

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.grad.ku.ac.th   

http://www.ku.ac.th
http://www.agr.ku.ac.th
http://www.fish.ku.ac.th
http://www.forest.ku.ac.th
http://www.eng.ku.ac.th
http://www.eco.ku.ac.th
http://www.soc.ku.ac.th
http://www.agro.ku.ac.th
http://www.bus.ku.ac.th
http://human.hum.ku.ac.th
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th
http://www.ce.ku.ac.th
http://www.edu.ku.ac.th
http://www.arch.ku.ac.th
http://www.vet.ku.ac.th
http://www.grad.ku.ac.th
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เลขที่ 1 หมู 6 ถนนมาลัยแมน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
โทรศัพท  0-2942-8010-9 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
http://www.sps.kps.ku.ac.th 

คณะเกษตร 
http://aggie.kps.ku.ac.th/2011 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
http://www.flas.ku.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
http://www.edu.kps.ku.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
http://www.vet.ku.ac.th 

ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
http://www.cab.ku.ac.th 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน     
http://www.kps.ku.ac.th 

http://www.kps.ku.ac.th
http://aggie.kps.ku.ac.th/2011
http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng
http://www.sps.kps.ku.ac.th
http://www.flas.ku.ac.th
http://www.edu.kps.ku.ac.th
http://www.vet.ku.ac.th
http://www.cab.ku.ac.th
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เลขที่ 59 หมู 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ตาํบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
โทรศัพท  0-4272-5000 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 

 http://www.csc.ku.ac.th 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
http://fam.csc.ku.ac.th 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
http://158.108.110.14/main 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
http://fscieng.csc.ku.ac.th 

เลขที่ 199 หมู 6 ถนนสุขุมวทิ ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 20230 
โทร. 0-3835-4580-4 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา     

http://www.src.ku.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://ms.src.ku.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
http://eng.src.ku.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.renvi.src.ku.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.grad.src.ku.ac.th 

วิทยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาต ิ 
http://www.imc.src.ku.ac.th 

http://www.csc.ku.ac.th
http://158.108.110.14/main
http://fscieng.csc.ku.ac.th
http://fam.csc.ku.ac.th
http://www.src.ku.ac.th
http://ms.src.ku.ac.th
http://eng.src.ku.ac.th
http://www.renvi.src.ku.ac.th
http://www.grad.src.ku.ac.th
http://www.imc.src.ku.ac.th
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123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  40000   
โทรศัพท  0-4300-9700 

มหาวิทยาลยัขอนแกน     
http://www.kku.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร 
http://pharm.kku.ac.th 

คณะแพทยศาสตร 
http://www.md.kku.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nu.kku.ac.th/nu 

คณะทันตแพทยศาสตร 
http://www.dentistry.kku.ac.th 

คณะเทคนิคการแพทย 
http://ams2.kku.ac.th/amsweb 

คณะสัตวแพทยศาตร 
http://vet.kku.ac.th 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
http://ph.kku.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://www.huso.kku.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.ms.kku.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://home.kku.ac.th/law 

คณะศึกษาศาสตร 
http://ednet.kku.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.en.kku.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://fa.kku.ac.th 

คณะเกษตรศาสตร 
http://ag.kku.ac.th 

คณะเทคโนโลยี 
http://technology.kku.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.sc.kku.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
http://arch.kku.ac.th 

วิทยาลัยการปกครองทองถิน่ 
http://cola.kku.ac.th 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
http://www.ic.kku.ac.th 

http://www.kku.ac.th
http://www.md.kku.ac.th
http://www.dentistry.kku.ac.th
http://pharm.kku.ac.th
http://nu.kku.ac.th/nu
http://ams2.kku.ac.th/amsweb
http://vet.kku.ac.th
http://ph.kku.ac.th
http://www.huso.kku.ac.th
http://www.ms.kku.ac.th
http://fa.kku.ac.th
http://home.kku.ac.th/law
http://ednet.kku.ac.th
http://www.en.kku.ac.th
http://ag.kku.ac.th
http://technology.kku.ac.th
http://www.sc.kku.ac.th
http://arch.kku.ac.th
http://cola.kku.ac.th
http://www.ic.kku.ac.th
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112 หมู 7  บานหนองเดิ่น ตาํบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวดัหนองคาย 43000 
โทรศัพท  0-4241-5600 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขตหนองคาย     

http://www.nkc.kku.ac.th 

สายวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประยุกต   
http://web.nkc.kku.ac.th/human 

สายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://web.nkc.kku.ac.th/science 

สายวิชาบริหารธุรกิจ 
http://web.nkc.kku.ac.th/bbankc 

http://www.nkc.kku.ac.th
http://web.nkc.kku.ac.th/science
http://web.nkc.kku.ac.th/bbankc
http://web.nkc.kku.ac.th/human
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239 ถนนหวยแกว  ตําบลสุเทพ  อําเภอเมอืง  จังหวดัเชยีงใหม 50200  
โทรศัพท  0-5322-2177 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม     
http://www.cmu.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร 
http://www.pharmacy.cmu.ac.th 

คณะแพทยศาสตร 
http://www.med.cmu.ac.th 

คณะเทคนิคการแพทย 
http://www.ams.cmu.ac.th 

คณะทันตแพทยศาสตร 
http://www.dent.cmu.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.nurse.cmu.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
http://www.vet.cmu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.science.cmu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://eng.cmu.ac.th 

คณะเกษตรศาสตร 
http://www.agri.cmu.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
http://www.arc.cmu.ac.th 

คณะมนุษยศาสตร 
http://www.human.cmu.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
http://www.agro.cmu.ac.th 

คณะศึกษาศาสตร 
http://www.edu.cmu.ac.th 

คณะสังคมศาสตร 
http://www.soc.cmu.ac.th 

คณะวิจิตรศิลป 
http://www.finearts.cmu.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.ba.cmu.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.econ.cmu.ac.th 

คณะการสื่อสารมวลชน 
http://www.masscomm.cmu.ac.th 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
http://www.pol.cmu.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://www.law.cmu.ac.th 

http://www.cmu.ac.th
http://www.med.cmu.ac.th
http://www.dent.cmu.ac.th
http://www.pharmacy.cmu.ac.th
http://www.ams.cmu.ac.th
http://www.nurse.cmu.ac.th
http://www.vet.cmu.ac.th
http://www.science.cmu.ac.th
http://eng.cmu.ac.th
http://www.agri.cmu.ac.th
http://www.agro.cmu.ac.th
http://www.arc.cmu.ac.th
http://www.human.cmu.ac.th
http://www.edu.cmu.ac.th
http://www.soc.cmu.ac.th
http://www.finearts.cmu.ac.th
http://www.ba.cmu.ac.th
http://www.econ.cmu.ac.th
http://www.masscomm.cmu.ac.th
http://www.pol.cmu.ac.th
http://www.law.cmu.ac.th
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222 หมู 2 ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังวัดพัทลุง 93110 
โทรศัพท  0-7460-9600 

วิทยาเขตพัทลุง  
http://www.pt.tsu.ac.th 

140 หมู 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  
โทรศัพท  0-7431-1885-7 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา  
 http://www.tsu.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ 
http://www.ecba.tsu.ac.th 

คณะศึกษาศาสตร 
http://www.edu.tsu.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://art.tsu.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://www.law.tsu.ac.th 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
http://www.u-mdc.in.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://www.huso.tsu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.sci.tsu.ac.th/tha 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
http://www.tsu.ac.th/health_sci 

วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน 
http://www.tsu.ac.th/clw 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
http://www.tsu.ac.th/tcd 

http://www.tsu.ac.th
http://www.edu.tsu.ac.th
http://art.tsu.ac.th
http://www.huso.tsu.ac.th
http://www.pt.tsu.ac.th
http://www.ecba.tsu.ac.th
http://www.law.tsu.ac.th
http://www.u-mdc.in.th
http://www.sci.tsu.ac.th/tha
http://www.tsu.ac.th/health_sci
http://www.tsu.ac.th/tcd
http://www.tsu.ac.th/clw
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คณะวิทยาศาสตร 
http://science.kmutt.ac.th 

91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท   0-4270-039 , 0-4270-059 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี    
http://www2.kmutt.ac.th 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
http://www.fiet.kmutt.ac.th/online 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.kmutt.ac.th/home 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
http://admission.kmutt.ac.th/doctoral/doctoral-

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.sit.kmutt.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
http://www.arch.kmutt.ac.th 

http://www2.kmutt.ac.th
http://science.kmutt.ac.th
http://www.sit.kmutt.ac.th
http://www.fiet.kmutt.ac.th/online
http://www.eng.kmutt.ac.th/home
http://www.arch.kmutt.ac.th
http://www.arch.kmutt.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี    
http://web.sut.ac.th 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร
http://science.sut.ac.th 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
http://iat.sut.ac.th 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทรศัพท  0-4421-6191-8 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
http://eng.sut.ac.th 

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
http://soctech.sut.ac.th 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 
               http://medicine.sut.ac.th 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
http://nursing.sut.ac.th 

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200  
โทรศัพท   0-2216-111-20 , 0-2216-171-80 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
http://www.tu.ac.th   

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  (ปริญญาตร-ีโท  5 ป และนานาชาต)ิ 
http://www.tbs.tu.ac.th 

คณะรัฐศาสตร (นานาชาติ) 
http://www.polsci.tu.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร  (นานาชาติ) 
http://www.econ.tu.ac.th 

วิทยาลัยนานาชาตปิรีดี  พนมยงค 
http://www.pbic.tu.ac.th 

http://web.sut.ac.th
http://science.sut.ac.th
http://iat.sut.ac.th
http://eng.sut.ac.th
http://soctech.sut.ac.th
http://medicine.sut.ac.th
http://nursing.sut.ac.th
http://www.tu.ac.th
http://www.polsci.tu.ac.th
http://www.econ.tu.ac.th
http://www.tbs.tu.ac.th
http://www.pbic.tu.ac.th


12 
 

    
 

 
       
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ศูนยรังสิต 

http://www.tu.ac.th/org/rscampus 

99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธาน ี
โทรศัพท  0-2564-4440-59 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse.tu.ac.th 

คณะแพทยศาสตร 
http://med.tu.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.tu.ac.th 

คณะทันตแพทยศาสตร 
http://www.dentistry.tu.ac.th 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
http://www.tbs.tu.ac.th 

คณะรัฐศาสตร 
http://www.polsci.tu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.engr.tu.ac.th 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
http://socanth.tu.ac.th 

คณะสหเวชศาสตร 
http://allied.tu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.sci.tu.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
http://www.ap.tu.ac.th   

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://fineart.tu.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.econ.tu.ac.th 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
http://fph.tu.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://arts.tu.ac.th 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
                http://www.tu.ac.th 

      คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
http://jc.tu.ac.th 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 
http://www.siit.tu.ac.th 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
http://www.tu.ac.th   

http://www.tu.ac.th/org/rscampus
http://med.tu.ac.th
http://www.dentistry.tu.ac.th
http://nurse.tu.ac.th
http://law.tu.ac.th
http://www.tbs.tu.ac.th
http://www.polsci.tu.ac.th
http://socanth.tu.ac.th
http://www.sci.tu.ac.th
http://www.engr.tu.ac.th
http://allied.tu.ac.th
http://www.ap.tu.ac.th
http://fineart.tu.ac.th
http://www.econ.tu.ac.th
http://fph.tu.ac.th
http://www.tu.ac.th
http://arts.tu.ac.th
http://www.siit.tu.ac.th
http://jc.tu.ac.th
http://www.tu.ac.th
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ศูนยลําปาง 

http://lampang.tu.ac.th   

248 หมู 2 ถนนลําปาง-เชียงใหม ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 
โทรศัพท  0-5426-8701 

คณะนิติศาสตร 
http://law.tu.ac.th 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
http://www.tu.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://arts.tu.ac.th 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
http://ci.tu.ac.th 

ศูนยพัทยา 
สอนระดับปริญญาโท 

http://pattayacenter.tu.ac.th   

39/4  หมู 5  ตาํบลโปง  อําเภอบางละมุง  จงัหวัดชลบุรี  20150 
โทรศัพท   0-3825-9050-55  

คณะสังคมสงเคราะห 
http://www.cdswtu.com  

วิทยาลัยนวัตกรรม 
http://mtt.citu.tu.ac.th  

คณะรัฐศาสตร  
http://www.polsci.tu.ac.th  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
http://www.tu.ac.th   

http://lampang.tu.ac.th
http://law.tu.ac.th
http://www.tu.ac.th
http://arts.tu.ac.th
http://ci.tu.ac.th
http://pattayacenter.tu.ac.th
http://www.cdswtu.com
http://mtt.citu.tu.ac.th
http://www.polsci.tu.ac.th
http://www.tu.ac.th


14 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยันเรศวร     
http://www.nu.ac.th 

ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค ์อ ำเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 65000    
โทรศพัท ์ 0-5526-1000-43 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
http://www.dent.nu.ac.th 

คณะแพทยศาสตร์ 
http://www.med.nu.ac.th/2008 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
http://www.nurse.nu.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร์ 
http://www.pha.nu.ac.th 

คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
http://www.medsci.nu.ac.th 

คณะสหเวชศาสตร์ 
http://www.ahs.nu.ac.th 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
http://www.health.nu.ac.th 

  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
              http://www.agi.nu.ac.th http://www.agi.nu.ac.th  

คณะวทิยาศาสตร์ 
http://www.sci.nu.ac.th/science 

       วทิยาลยัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
http://www.nu.ac.th/c_faculty19.php 

 

วทิยาลยัพลงังานทดแทน 
http://www.sert.nu.ac.th 

คณะนิติศาสตร์  
http://www.law.nu.ac.th 

   วทิยาลยัเพือ่การค้นคว้าระดับรากฐาน 
http://www.tptp.in.th  

คณะมนุษยศาสตร์ 
http://www.human.nu.ac.th 

คณะวทิยาการจัดการ สารสนเทศศาสตร์ 
http://www.mis.nu.ac.th 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://www.social.nu.ac.th 

บัณฑิตวทิยาลยั  
http://www.grad.nu.ac.th 

               คณะวศิวกรรมศาสตร์ http://www.eng.nu.ac.th 
             http://www.eng.nu.ac.th  

 

คณะศึกษาศาสตร์ 
http://www.edu.nu.ac.th 

วทิยาลยันานาชาติ 
http://www.nuic.nu.ac.th 

http://www.nu.ac.th/
http://www.dent.nu.ac.th/
http://www.med.nu.ac.th/2008/
http://www.nurse.nu.ac.th/
http://www.pha.nu.ac.th/
http://www.medsci.nu.ac.th/
http://www.ahs.nu.ac.th/
http://www.health.nu.ac.th/
http://www.agi.nu.ac.th/
http://www.sci.nu.ac.th/science/
http://www.sert.nu.ac.th/
http://www.law.nu.ac.th/
http://www.human.nu.ac.th/nweb/index.php
http://www.mis.nu.ac.th/
http://www.social.nu.ac.th/
http://www.grad.nu.ac.th/
http://www.eng.nu.ac.th/
http://www.eng.nu.ac.th/
http://www.edu.nu.ac.th/
http://www.nuic.nu.ac.th/
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19 หมู่ 2 ต าบลแม่กาอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 
โทรศพัท ์ 0-5446-6666 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
http://www.nurse.up.ac.th  

 

คณะแพทย์ศาสตร์ 
http://www.medicine.up.ac.th  

  
คณะเภสัชศาสตร์ 

http://www.pharmacy.up.ac.th 

คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ 

http://www.mis.up.ac.th  
 

 

คณะนิติศาสตร์ 
http://www.law.up.ac.th  

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
http://www.safa.up.ac.th   

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
     http://www.eng.up.ac.th  

  
 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
http://www.ict.up.ac.th  

 

คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
http://www.medsci.up.ac.th  

 

(มหาลยันเรศวร วิทยาเขตพะเยา) 

คณะวทิยาศาสตร์ 
http://www.science.up.ac.th  

วทิยาลยัพลงังานและส่ิงแวดล้อม 
http://www.seen.up.ac.th  

 คณะศิลปศาสตร์ 
http://www.libarts.up.ac.th  

วทิยาลยัการศึกษาต่อเน่ือง 
 http://www.up.ac.thV4  

 

 คณะสหเวชศาสตร์ 
http://www.ahs.up.ac.th  

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
http://www.agri.up.ac.th 

 

มหาวทิยาลยัพะเยา 
http://www.up.ac.th 

http://www.medicine.up.ac.th/
http://www.pharmacy.up.ac.th/
http://www.mis.up.ac.th/
http://www.agri.up.ac.th/
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มหาวิทยาลยัพะเยา 
วิทยาเขตเชียงราย 
http://www.crc.up.ac.th  

เลขที่ 333 หมู 4 ศูนยราชการจังหวดัเชยีงราย บานฝงหมิน่ ตําบลริมกก อําเภอเมอืง  
จังหวดัเชยีงราย 57100   โทรศัพท  0-5315-2152 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
http://www.crc.up.ac.th/course_masters.aspx  

มหาวิทยาลยัพะเยา 
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

http://www.cmbkk.up.ac.th  

อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย-ุเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
อาคารเชื่อมสถานีเพลินจิต BTS  โทรศัพท  0-2655-1100 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการทองเที่ยว 
http://www.cmbkk.up.ac.th  

http://www.crc.up.ac.th
http://www.crc.up.ac.th/course_masters.aspx
http://www.cmbkk.up.ac.th
http://www.cmbkk.up.ac.th


17 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยับูรพา     
http://www.buu.ac.th 

69 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131  
โทรศัพท   0-3874-5820-40 ,0-745-900 

คณะการจัดการและการทองเท่ียว 
http://www.mt.buu.ac.th 

คณะแพทยศาสตร 
http://med.buu.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://www.huso.buu.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร 
http://pharm.buu.ac.th 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
http://www.huso.buu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.buu.ac.th 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
http://www.ph.buu.ac.th 

      คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
http://thaimed.buu.ac.th 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
http://www.polsci-law.buu.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse.buu.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://fineart.buu.ac.th 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
http://geo.buu.ac.th 

คณะสหเวชศาสตร 
http://alliedhs.buu.ac.th 

คณะโลจิสติกส 
http://bmc.buu.ac.th 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
http://buuic.buu.ac.th 

คณะศึกษาศาสตร 
http://www.edu.buu.ac.th 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
http://www.gspa-buu.net 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
http://css.buu.ac.th 

http://www.buu.ac.th
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คณะวิทยาศาสตร 
http://www.sci.buu.ac.th 

วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 
http://www.ex-mba.edu 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ 
http://rmcs.buu.ac.th 

มหาวิทยาลยับูรพา 
วิทยาเขตสระแกว 

http://www.sakaeo.buu.ac.th   

254 ถ.สุวรรณศร ม.4 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแกว  27160  
โทรศัพท  0-3726-1802, 0-3726-1559-60 

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
http://sciso.sakaeo.buu.ac.th/sciso  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th  

มหาวิทยาลยับูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th    

57 หมู 1 ถนนชลประทาน ตาํบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 22170  
โทรศัพท  0-3931-0000 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
http://scia.chanthaburi.buu.ac.th  

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
http://marine.chanthaburi.buu.ac.th   

คณะอัญมณี 
http://gems.chanthaburi.buu.ac.th   

http://www.sci.buu.ac.th
http://www.ex-mba.edu
http://rmcs.buu.ac.th
http://www.sakaeo.buu.ac.th
http://sciso.sakaeo.buu.ac.th/sciso
http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th
http://scia.chanthaburi.buu.ac.th
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http://gems.chanthaburi.buu.ac.th
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มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
http://www.web.msu.ac.th 

ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวชัิย จังหวัดมหาสารคาม 44150  
โทรศัพท  0-4371-3011-29 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.nu.msu.ac.th 

คณะแพทยศาสตร
http://www.med.msu.ac.th 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
   http://www.publichealth.msu.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร
http://www.pharmacy.msu.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 
http://www.vet-animsci.msu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.science.msu.ac.th 

                คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://engineer.msu.ac.th 

   คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 
http://hos.msu.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร – ผังเมือง – นฤมิตรศิลป   
http://www.arch.msu.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://www.human.msu.ac.th 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
http://www.env.msu.ac.th 

คณะศึกษาศาสตร 
http://www.edu.msu.ac.th 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
http://www.informatics.msu.ac.th 

คณะการบัญชแีละการจัดการ 
http://www.acc.msu.ac.th 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
http://www.msu.ac.th/politics 

คณะวัฒนธรรมศาสตร 
http://www.culturalscience.msu.ac.th 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
http://www.music.msu.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://www.fineart.msu.ac.th 

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
http://www.walai.msu.ac.th 
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http://engineer.msu.ac.th
http://hos.msu.ac.th
http://www.env.msu.ac.th
http://www.informatics.msu.ac.th
http://www.human.msu.ac.th
http://www.edu.msu.ac.th
http://www.acc.msu.ac.th
http://www.fineart.msu.ac.th
http://www.culturalscience.msu.ac.th
http://www.msu.ac.th/politics
http://www.music.msu.ac.th
http://www.walai.msu.ac.th
http://www.arch.msu.ac.th


20 
 

    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล     

http://www.mahidol.ac.th 

25/25 ถนนพทุธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
โทรศัพท  0-8496-0101-3 

คณะทันตแพทยศาสตร 
http://www.dt.mahidol.ac.th 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
http://www.ra.mahidol.ac.th 

คณะเทคนิคการแพทย          
http://www.mt.mahidol.ac.th 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
http://www.si.mahidol.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.ns.mahidol.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร
http://www.sc.mahidol.ac.th 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
http://www.sh.mahidol.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
http://www.ict.mahidol.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
http://www.vs.mahidol.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eg.mahidol.ac.th 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
http://www.ph.mahidol.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.ar.mahidol.ac.th   

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
http://www.en.mahidol.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.grad.mahidol.ac.th 

คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวประยุกต      
http://www.pt.mahidol.ac.th 

http://www.mahidol.ac.th
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มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยา
เขตกาญจนบุร ี    

http://www.ka.mahidol.ac.th 

199 หมู 9 หมูบานไตรรัตน ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 
โทรศัพท  0-3458-5060 ตอ 1112 

เทคโนโลยีการอาหาร 
http://www.ka.mahidol.ac.th/2011/departm

วิทยาศาสตรการเกษตร 
http://www.ka.mahidol.ac.th/2011/departm

วิทยาศาสตรชวีภาพทรัพยากรธรรมชาต ิ
http://www.ka.mahidol.ac.th/2011/departm

พาณิชยศาสตรและการจัดการ 
http://www.ka.mahidol.ac.th/www_mg/ind

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตนครสวรรค     

http://www.na.mahidol.ac.th 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตอํานาจเจริญ     

http://www.acr.mahidol.ac.th 

โครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจรญิ  
โทรศัพท  0-4552-3211 

สาธารณสุขศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร 

http://www.ka.mahidol.ac.th
http://www.ka.mahidol.ac.th/2011/departm
http://www.ka.mahidol.ac.th/2011/departm
http://www.ka.mahidol.ac.th/2011/departm
http://www.ka.mahidol.ac.th/www_mg/ind
http://www.acr.mahidol.ac.th
http://www.na.mahidol.ac.th
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วิทยาลัยราชสุดา   มหาวทิยาลัยมหิดล        
http://www.rs.mahidol.ac.th     

111  หมู 6 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170  
โทรศัพท  0-2889-5315  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาหูหนวก 

http://www.rs.mahidol.ac.th/thai 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาลามภาษามือไทย 

http://www.rs.mahidol.ac.th 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลัยมหิดล      
http://www.music.mahidol.ac.th 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวทิยาลัยมหดิล 25/25 ถนนพทุธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 

ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยและดนตรีตะวนัออก 

ดนตรีแจส เทคโนโลยีดนตรี 

ธุรกิจดนตร ี

การประพันธเพลง 

ดนตรีสมัยนยิม 

http://www.rs.mahidol.ac.th
http://www.rs.mahidol.ac.th/thai
http://www.rs.mahidol.ac.th
http://www.music.mahidol.ac.th
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มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาลัยนานาชาติ    
http://www.muic.mahidol.ac.th  

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท  0-2441-5090 

หลักสูตรวิทยาศาสตร 
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=627 

หลักสูตรศิลปศาสตร 
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=621   

หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=633 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจ 
             http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=625   

หลักสูตรวิศกรรมศาสตร 
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=631 

วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล     
http://www.crs.mahidol.ac.th 

999 ตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท  0-2800-2630-9 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศาสนศึกษา) 
http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/bachelor.htm   

http://www.muic.mahidol.ac.th
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=621
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=625
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=627
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=633
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=631
http://www.crs.mahidol.ac.th
http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/bachelor.htm
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มหาวิทยาลยัแมโจ     
http://www.mju.ac.th 

63  หมู 4  ตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  50250   
โทรศัพท  0-53873-000  

คณะวิทยาศาสตร
http://www.science.mju.ac.th  

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.ba.mju.ac.th  

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
http://www.engineer.mju.ac.th  

ผลิตกรรมการเกษตร 
http://www.ap.mju.ac.th  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม 
http://www.arch-envi.mju.ac.th  

ศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.animal.mju.ac.th  

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.econ.mju.ac.th  

 สารสนเทศและการสื่อสาร 
  http://www.infocomm.mju.ac.th   

คณะศิลปศาสตร 
http://www.libarts.mju.ac.th  

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
http://www.fishtech.mju.ac.th  

คณะพัฒนาการทองเที่ยว 
http://www.tourism.mju.ac.th  

http://www.mju.ac.th
http://www.ba.mju.ac.th
http://www.ap.mju.ac.th
http://www.science.mju.ac.th
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มหาวิทยาลยัแมโจ 
แมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

http://www.phrae.mju.ac.th 

17  หมู 3  ตําบลแมทราย  อําเภอรองกวาง  จังหวดัแพร  54140 
โทรศัพท  0-54648-953   

บริหารธุรกิจการตลาด 
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/marketing2  

 การจัดการชุมชน 
http://www.phrae.mju.ac.th/Faculty/cm_mju  

เศรษฐศาสตร 
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/economicsmju  

 การบัญชี 
http://www.phrae.mju.ac.th/Faculty/Accounting  

เกษตรปาไม 
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/agro_forestry  

 รัฐศาสตร 
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/political 

 เทคโนโลยีการผลิตพชื 
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/plant  

 พัฒนาการทองเท่ียว 
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/tourismdevelopment  

 เทคโนโลยีการผลิตพชื 
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/plant  

 เทคโนโลยีการผลิตสัตว 
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/Animalscience 

http://www.phrae.mju.ac.th
http://www.phrae.mju.ac.th/Faculty/cm_mju
http://www.phrae.mju.ac.th/Faculty/Accounting
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/marketing2
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/economicsmju
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/political
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/tourismdevelopment
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/agro_forestry
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/plant
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/plant
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/Animalscience
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เทคโนโลยีชีวภาพ 
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/Bio_technology  

 เทคโนโลยีอาหาร 
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/foodscience 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/bit4 

มหาวิทยาลยัแมโจ 
แมโจ – ชุมพร 

http://www.chumphon.mju.ac.th  

99  หมู 5  ตําบลละแม  อําเภอละแม  จังหวดัชุมพร  86170 
โทรศัพท  0-7751-9495    

สาขารัฐศาสตร 
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/ch

สาขาการทองเที่ยว 
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/ch

สาขาบริหารธรุกิจ 
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/ch

สาขาการประมง 
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/ch

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/chump_stdregis.aspx?prg=529512 

http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/Bio_technology
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/foodscience
http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/bit4
http://www.chumphon.mju.ac.th
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/ch
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/ch
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/ch
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/ch
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/chump_stdregis.aspx?prg=529512


27 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง   
http://www.mfu.ac.th 

333 หมู 1 ต.ทาสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100  
โทรศัพท 0-5391-6000 , 0-5391-7034 

สํานักวิชาการจัดการ 
http://www.mfu.ac.th/school/management 

สํานักศิลปศาสตร 
http://www.mfu.ac.th/school/liberalarts 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://itschool.mfu.ac.th/home 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
http://www.mfu.ac.th/school/science 

สํานักวิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 
http://itschool.mfu.ac.th/home 

สํานักวิชาวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง 
http://www.mfu.ac.th/school/cosmeticscie

สํานักวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 
http://www.mfu.ac.th/school/agro 

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
http://www.mfu.ac.th/school/health_sci 

สํานักนิติศาสตร 
http://www.mfu.ac.th/school/law2008/th 

สํานักวิชาพยาบาล 
http://www.mfu.ac.th/school/nurse 

สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ  
http://www.mfu.ac.th/school/anti-aging 

http://www.mfu.ac.th
http://www.mfu.ac.th/school/liberalarts
http://www.mfu.ac.th/school/science
http://www.mfu.ac.th/school/management
http://itschool.mfu.ac.th/home
http://itschool.mfu.ac.th/home
http://www.mfu.ac.th/school/agro
http://www.mfu.ac.th/school/law2008/th
http://www.mfu.ac.th/school/cosmeticscie
http://www.mfu.ac.th/school/health_sci
http://www.mfu.ac.th/school/nurse
http://www.mfu.ac.th/school/anti-aging
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มหาวิทยาลยัรามคําแหง     
http://www.ru.ac.th 

ถนนรามคําแหง หวัหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
 โทรศัพท   0-2310-8000 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.sci.ru.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://www.law.ru.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.eco.ru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตร 
http://www.human.ru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
http://www.human.ru.ac.th 

คณะทรัพยากรมนุษย 
http://www.hrd.ru.ac.th 

สถาบันการศึกษานานาชาต ิ
http://www.iis.ru.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.ba.ru.ac.th 

คณะศึกษาศาสตร 
http://www.ed.ru.ac.th 

คณะรัฐศาสตร 
http://www.pol.ru.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.ru.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://www.fa.ru.ac.th 

สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ 
http://www.ihs.ru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.grad.ru.ac.th 

http://www.ru.ac.th
http://www.law.ru.ac.th
http://www.human.ru.ac.th
http://www.sci.ru.ac.th
http://www.eco.ru.ac.th
http://www.human.ru.ac.th
http://www.hrd.ru.ac.th
http://www.iis.ru.ac.th
http://www.ba.ru.ac.th
http://www.ed.ru.ac.th
http://www.pol.ru.ac.th
http://www.eng.ru.ac.th
http://www.fa.ru.ac.th
http://www.ihs.ru.ac.th
http://www.grad.ru.ac.th
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มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ     
http://www.wu.ac.th/2553 

ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 80160  
โทรศัพท  0-7538-4000 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse2.wu.ac.th 

คณะแพทยศาสตร 
http://smd.wu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://science.wu.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร 
http://pharmacy.wu.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://webhost.wu.ac.th/agri 

คณะวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
http://engineer.wu.ac.th 

คณะสารสนเทศศาสตร 
http://informatics.wu.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://arts.wu.ac.th 

คณะสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
http://ihh.wu.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
http://arch.wu.ac.th 

คณะการจัดการ 
http://management.wu.ac.th 

http://www.wu.ac.th/2553
http://smd.wu.ac.th
http://pharmacy.wu.ac.th
http://nurse2.wu.ac.th
http://science.wu.ac.th
http://engineer.wu.ac.th
http://arts.wu.ac.th
http://webhost.wu.ac.th/agri
http://informatics.wu.ac.th
http://management.wu.ac.th
http://arch.wu.ac.th
http://ihh.wu.ac.th
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
http://www.swu.ac.th 

114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท  0-6641-000 

คณะทันตแพทยศาสตร  
http://dent.swu.ac.th 

คณะแพทยศาสตร 
http://medicine.swu.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse.swu.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร  
http://pharm.swu.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร  
http://fofa.swu.ac.th 

คณะพลศึกษา 
http://pe.swu.ac.th/newsite 

คณะสหเวชศาสตร 
http://healthsci.swu.ac.th 

คณะศึกษาศาสตร 
http://edu.swu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://science.swu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร  
http://eng.swu.ac.th 

คณะสังคมศาสตร 
http://soc.swu.ac.th 

คณะมนุษยศาสตร 
http://hu.swu.ac.th 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
http://swu60.swu.ac.th 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศกึษาความยัง่ยนื 
http://ic.swu.ac.th 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
http://cosci.swu.ac.th 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑการเกษตร 
http://apit.swu.ac.th 

http://www.swu.ac.th
http://medicine.swu.ac.th
http://pharm.swu.ac.th
http://dent.swu.ac.th
http://nurse.swu.ac.th
http://pe.swu.ac.th/newsite
http://edu.swu.ac.th
http://fofa.swu.ac.th
http://healthsci.swu.ac.th
http://eng.swu.ac.th
http://science.swu.ac.th
http://soc.swu.ac.th
http://hu.swu.ac.th
http://ic.swu.ac.th
http://cosci.swu.ac.th
http://swu60.swu.ac.th
http://apit.swu.ac.th
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คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
http://ece.swu.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.swu.ac.th 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตองครักษ   

http://www.kmitl.ac.th/emc/vuttipon/pe

107 หมูที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16  อําเภอองครักษ จังหวดันครนายก 26120 
โทรศัพท 0-2649-5000 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://eng.swu.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร 
http://pharmacy.swu.ac.th/home 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse.swu.ac.th 

คณะสหเวชศาสตร 
http://healthsci.swu.ac.th/healthsci 

คณะพลศึกษา 
http://pe.swu.ac.th 

http://ece.swu.ac.th
http://grad.swu.ac.th
http://www.kmitl.ac.th/emc/vuttipon/pe
http://eng.swu.ac.th
http://pharmacy.swu.ac.th/home
http://nurse.swu.ac.th
http://healthsci.swu.ac.th/healthsci
http://pe.swu.ac.th
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
 

มหาวทิยาลยัศิลปากร     

http://www.su.ac.th 

วงัท่าพระ ถนนหนา้พระลาน กรุงเทพฯ 10200  

โทรศพัท ์ 0-6236-1152-1 

คณะโบราณคดี 

http://www.archae.su.ac.th 
 

คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์

http://www.finearts.su.ac.th 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

http://www.arch.su.ac.th 

วทิยาลยันานาชาติ 

http://www.su.ac.th 

 

คณะมัณฑนศิลป์ 

http://www.decorate.su.ac.th 

 
คณะดุริยางคศาสตร์ 

http://www.music.su.ac.th 
 

บัณฑิตวทิยาลยั 

http://www.graduate.su.ac.th 

 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี     

http://www.pitc.su.ac.th 

เลขเลขท่ี 1 หมู่ 3 ตาํบลสามพระยา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 76120  

โทรศพัทก์ลาง 0-3259-4029-30  หรือโทร 0-3259-4043  ถึง 50 

         

        คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

http://www.asat.su.ac.th 

คณะเทคโนโลยเีพือ่สารสนเทศและการส่ือสาร 

http://www.su.ac.th 

คณะวทิยาการจัดการ 

http://www.management.su.ac.th 

http://www.archae.su.ac.th/�
http://www.finearts.su.ac.th/�
http://www.finearts.su.ac.th/�
http://www.finearts.su.ac.th/�
http://www.arch.su.ac.th/�
http://www.su.ac.th/�
http://www.decorate.su.ac.th/�
http://www.music.su.ac.th/�
http://www.graduate.su.ac.th/�
http://www.asat.su.ac.th/�
http://www.su.ac.th/�
http://www.management.su.ac.th/�
http://www.su.ac.th
http://www.pitc.su.ac.th
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มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม 

http://www.snc.lib.su.ac.th 

เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 

โทรศพัท ์  0-3425-5092 

คณะวทิยาศาสตร์ 

http://www.sc.su.ac.th 
 

คณะอกัษรศาสตร์ 

http://www.arts.su.ac.th 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 

http://www.educ.su.ac.th 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

http://www.eng.su.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร์ 

http://www.pharm.su.ac.th 

http://www.sc.su.ac.th/�
http://www.arts.su.ac.th/MainArts.htm�
http://www.eng.su.ac.th/�
http://www.pharm.su.ac.th/�
http://www.snc.lib.su.ac.th
http://www.educ.su.ac.th
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ 

http://www.psu.ac.th 

15 ถ.กาญจนวณิชย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท  0-7428-2000 

คณะเภสัชศาสตร 
http://www.pharmacy.psu.ac.th 

คณะแพทยศาสตร 
http://medinfo.psu.ac.th 

คณะทันตแพทยศาสตร 
http://www.dent.psu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.sc.psu.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.economics.psu.ac.th 

คณะการแพทยแผนไทย 
http://www.ttmed.psu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.psu.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.nur.psu.ac.th 

คณะเทคนิคการแพทย 
http://www.psu.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.libarts.psu.ac.th 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
http://natres.psu.ac.th 

คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 
http://www.envi.psu.ac.th 

โครงการจัดตัง้คณะเทคนิคการแพทย  
http://medtech.psu.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
http://agro.psu.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.mgt.psu.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://www.law.psu.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.grad.psu.ac.th 

http://www.psu.ac.th
http://medinfo.psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th
http://www.pharmacy.psu.ac.th
http://www.economics.psu.ac.th
http://www.ttmed.psu.ac.th
http://www.sc.psu.ac.th
http://www.nur.psu.ac.th
http://www.psu.ac.th
http://www.eng.psu.ac.th
http://natres.psu.ac.th
http://www.envi.psu.ac.th
http://www.libarts.psu.ac.th
http://agro.psu.ac.th
http://www.mgt.psu.ac.th
http://www.law.psu.ac.th
http://www.grad.psu.ac.th
http://medtech.psu.ac.th
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 

http://www.pn.psu.ac.th 

15 ถ.กาญจนวณิชย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท  0-7428-2000 

คณะวิทยาการสื่อสาร 
http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th 

คณะศึกษาศาสตร 
http://eduit.pn.psu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.sat.psu.ac.th 

คณะรัฐศาสตร 
http://polsci.pn.psu.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://huso.pn.psu.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://finearts.pn.psu.ac.th 

คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
http://www.cis.psu.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.grad.psu.ac.th  

http://www.pn.psu.ac.th
http://eduit.pn.psu.ac.th
http://www.sat.psu.ac.th
http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th
http://huso.pn.psu.ac.th
http://finearts.pn.psu.ac.th
http://polsci.pn.psu.ac.th
http://www.cis.psu.ac.th
http://www.grad.psu.ac.th
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
วิทยาเขตภูเก็ต 

http://www.phuket.psu.ac.th   

80 หมู 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู จ.ภเูก็ต 83120  
โทรศัพท  0-7627-6000-1 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
http://www.coe.phuket.psu.ac.th  

คณะการบริการและการทองเท่ียว 
http://www.fht.psu.ac.th 

คณะวิเทศศึกษา 
http://www.fis.psu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://te.psu.ac.th 

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
http://www.pcc.psu.ac.th  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
http://www2.surat.psu.ac.th   

31 หมู 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000  
โทรศัพท  0-7735-5040 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 
http://www.major.psu.ac.th/manual/ug/2554/Bsc54/srt_ftm/index.html 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
http://www.major.psu.ac.th/manual/ug/2554/Bsc54/srt_artsci/history.html 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี 
http://scc.surat.psu.ac.th 

http://www.phuket.psu.ac.th
http://www.fht.psu.ac.th
http://www.fis.psu.ac.th
http://te.psu.ac.th
http://www.pcc.psu.ac.th
http://www.coe.phuket.psu.ac.th
http://www2.surat.psu.ac.th
http://www.major.psu.ac.th/manual/ug/2554/Bsc54/srt_artsci/history.html
http://www.major.psu.ac.th/manual/ug/2554/Bsc54/srt_ftm/index.html
http://scc.surat.psu.ac.th
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
วิทยาเขตตรัง 

http://www.trang.psu.ac.th    

102 หมู 6 ตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท  0-7520-1712 

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 
http://www.trang.psu.ac.th 

http://www.trang.psu.ac.th
http://www.trang.psu.ac.th
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มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

http://www.stou.ac.th  

15 ถ.กาญจนวณิชย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท  0-7428-2000 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.stou.ac.th/Schools/Sla/home 

คณะศึกษาศาสตร 
http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/home 

คณะมนุษยนิเวศศาสตร
http://www.stou.ac.th/Schools/She/home 

คณะรัฐศาสตร
http://www.stou.ac.th/Schools/Sps/home 

คณะวิทยาการจัดการ
http://www.stou.ac.th/Schools/Sms/home 

คณะสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
http://www.stou.ac.th/Schools/Sag/home 

คณะนิติศาสตร
http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/home 

คณะนิเทศศาสตร 
http://www.stou.ac.th/Schools/Sca/ScaNe

คณะเศรษฐศาสตร
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/home 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/home 

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/home 

http://www.stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/Schools/Sla/home
http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/home
http://www.stou.ac.th/Schools/She/home
http://www.stou.ac.th/Schools/Sps/home
http://www.stou.ac.th/Schools/Sms/home
http://www.stou.ac.th/Schools/Sag/home
http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/home
http://www.stou.ac.th/Schools/Sca/ScaNe
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/home
http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/home
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/home
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มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี   
http://www.ubu.ac.th 

กม.ที่ 10-11 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารนิชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท  0-4528-8400-3 

คณะเกษตรศาสตร
http://www.agri.ubu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.sci.ubu.ac.th 

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
http://www.ap.ubu.ac.th 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและสาธารณสุข
http://www.ubu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร
http://www.eng.ubu.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://www.law.ubu.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร
http://www.phar.ubu.ac.th 

คณะรัฐศาสตร 
http://www.pol.ubu.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.la.ubu.ac.th/2010 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.nurse.ubu.ac.th 

คณะบริหารศาสตร 
http://www.bus.ubu.ac.th/bus 

http://www.ubu.ac.th
http://www.agri.ubu.ac.th
http://www.sci.ubu.ac.th
http://www.ap.ubu.ac.th
http://www.ubu.ac.th
http://www.eng.ubu.ac.th
http://www.law.ubu.ac.th
http://www.phar.ubu.ac.th
http://www.pol.ubu.ac.th
http://www.la.ubu.ac.th/2010
http://www.nurse.ubu.ac.th
http://www.bus.ubu.ac.th/bus
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วิทยาเขตมุกดาหาร     
http://www.muk.ubu.ac.th/sub/index.php 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
http://www.muk.ubu.ac.th/sub/itperson.ph

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
http://www.muk.ubu.ac.th/sub/acperson.php 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

http://www.muk.ubu.ac.th/sub/mnperson 

http://www.muk.ubu.ac.th/sub/index.php
http://www.muk.ubu.ac.th/sub/itperson.ph
http://www.muk.ubu.ac.th/sub/mnperson
http://www.muk.ubu.ac.th/sub/acperson.php
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
http://www.kmitl.ac.th 

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520 
โทรศัพท  0-2329-8000 , 0-2329-8099 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.kmitl.ac.th/engineer 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
http://www.arch.kmitl.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.it.kmitl.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
http://www.kmitl.ac.th/agrind 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://www.inded.kmitl.ac.th 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
http://www.itimemachine.net 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.science.kmitl.ac.th 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดหาขอมูล
http://www.dstar.kmitl.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://www.agri.kmitl.ac.th 

วิทยาลัยการจัดหาและการจัดการ 
http://www.amc.kmitl.ac.th 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
http://www.nano.kmitl.ac.th 

http://www.kmitl.ac.th
http://www.kmitl.ac.th/engineer
http://www.arch.kmitl.ac.th
http://www.it.kmitl.ac.th
http://www.kmitl.ac.th/agrind
http://www.inded.kmitl.ac.th
http://www.itimemachine.net
http://www.science.kmitl.ac.th
http://www.dstar.kmitl.ac.th
http://www.agri.kmitl.ac.th
http://www.amc.kmitl.ac.th
http://www.nano.kmitl.ac.th
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพร 

http://161.246.199.11/www/ 

 
17/1 หมู 6 ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวดัชุมพร 86160  

โทรศัพท  0-7750-6410 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.kmitl.ac.th/~kdpanya 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://www.it.kmitl.ac.th 

http://161.246.199.11/www
http://www.kmitl.ac.th/~kdpanya
http://www.it.kmitl.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
http://www.kmutnb.ac.th 

1518 ถนนพิบลูสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
โทรศัพท  0-5858-5409 , 0-9132-5002-4 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.kmutnb.ac.th 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://www.fte.kmutnb.ac.th 

คณะศิลปะศาสตรประยุกต 
http://www.arts.kmutnb.ac.th/mainpage 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://it.kmutnb.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
http://www.sci.kmutnb.ac.th 

วิทยาลัยนาโนอุตสาหกรรม 
http://cit.kmutnb.ac.th/main 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
http://www.agro.kmutnb.ac.th 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
http://www.fitm.kmutnb.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาตสิิรินธร ไทย – เยอรมัน 
http://www.tggs.kmutnb.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.grad.kmutnb.ac.th 

http://www.kmutnb.ac.th
http://www.eng.kmutnb.ac.th
http://www.fte.kmutnb.ac.th
http://www.arts.kmutnb.ac.th/mainpage
http://it.kmutnb.ac.th
http://www.sci.kmutnb.ac.th
http://cit.kmutnb.ac.th/main
http://www.agro.kmutnb.ac.th
http://www.fitm.kmutnb.ac.th
http://www.tggs.kmutnb.ac.th
http://www.grad.kmutnb.ac.th
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
    http://www.nida.ac.th 

118  หมู 3  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป  กรุงเทพฯ  10240 
โทรศัพท  0-2727-3000 

คณะรัฐประศาสนศาสตร 
http://gspa.nida.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://mba.nida.ac.th 

คณะสถิติประยุกต 
http://as.nida.ac.th 

คณะพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดลอม 
http://ssde.nida.ac.th 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
http://econ1.nida.ac.th 

คณะภาษาและการสื่อสาร 
http://www.nida.ac.th/th/lc 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
http://hrd.nida.ac.th 

http://www.nida.ac.th
http://gspa.nida.ac.th
http://mba.nida.ac.th
http://as.nida.ac.th
http://ssde.nida.ac.th
http://econ1.nida.ac.th
http://www.nida.ac.th/th/lc
http://hrd.nida.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   
http://www.ssru.ac.th 

1  ถนนอูทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพ ฯ 10300 

คณะครุศาสตร 
http://www.edu.ssru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://www.fit.ssru.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://www.far.ssru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.sci.ssru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://www.hs.ssru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.hs.ssru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.fms.ssru.ac.th 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
http://www.cim.ssru.ac.th 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
http://www.nurse.ssru.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตศาลายา 
http://www.domainoffice.ssru.ac.th/nkpt 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตระนอง 
http://www.domainoffice.ssru.ac.th/ranong/ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตสมุทรสงคราม 
http://www.domainoffice.ssru.ac.th/smsk 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
http://www.ssruic.com 

http://www.ssru.ac.th
http://www.edu.ssru.ac.th
http://www.fit.ssru.ac.th
http://www.far.ssru.ac.th
http://www.sci.ssru.ac.th
http://www.hs.ssru.ac.th
http://www.hs.ssru.ac.th
http://www.fms.ssru.ac.th
http://www.cim.ssru.ac.th
http://www.nurse.ssru.ac.th
http://www.domainoffice.ssru.ac.th/nkpt
http://www.domainoffice.ssru.ac.th/ranong
http://www.domainoffice.ssru.ac.th/smsk
http://www.ssruic.com
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มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต    
http://www.dusit.ac.th/sdu2011 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300  
โทรศัพท   0-2244-5000 

คณะครุศาสตร 
http://education.dusit.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sci-tech.dusit.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse.dusit.ac.th 

โรงเรียนการเรือน 
http://food.dusit.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://manage.dusit.ac.th 

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 
http://thmschool.dusit.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.dusit.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.graduate.dusit.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยหัวหิน 

http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin 

สนามบินหวัหนิ ถ. เพชรเกษม อ. หัวหนิ จ. ประจวบคีรีคนัธ 77110  
โทรศัพท   0-3252-2506-10 

หลักสูตรธุรกิจการบิน 
http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/Airline

หลักสูตรธุรกิจทองเที่ยว 
http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/Tourism  

หลักสูตรธุรกิจโรงแรม 
http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/Hotel 

http://www.dusit.ac.th/sdu2011
http://education.dusit.ac.th
http://sci-tech.dusit.ac.th
http://nurse.dusit.ac.th
http://food.dusit.ac.th
http://manage.dusit.ac.th
http://thmschool.dusit.ac.th
http://human.dusit.ac.th
http://www.graduate.dusit.ac.th
http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin
http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/Airline
http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/Hotel
http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/Tourism
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มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม     
http://www.chandra.ac.th 

39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท 0-2942-6900 

คณะศึกษาศาสตร 
http://www.chandra.ac.th/th/edu.php 

   คณะเกษตรศาสตรและชีวภาพ 
http://www.chandra.ac.th/th/kaset.php 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.chandra.ac.th/th/sci.php 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.chandra.ac.th/th/msci.php 

       คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://www.chandra.ac.th/th/humannet.php 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.chandra.ac.th/th/graduate.php 

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 
http://www.chandra.ac.th/th/amc.php 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร    
http://www.pnru.ac.th 

เลขที่ 9 แจงวฒันะ แขวงอนสุาวรีย เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 
โทรศัพท   0-2544-8000 

วิทยาลัยการฝกหัดครู 
http://www.pnru.ac.th/fac/tedu 

คณะวิทยาการจัดการ 
      http://pru3.pnru.ac.th/fac/manage 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.pnru.ac.th/fac/science 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://etcserv.pnru.ac.th/pcc/humanweb 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://www.pnru.ac.th/fac/techno 

วิทยาลัยพุทธศาสตรและปรชัญา 
http://www.cbp-pnru.com 

http://www.chandra.ac.th
http://www.chandra.ac.th/th/edu.php
http://www.chandra.ac.th/th/kaset.php
http://www.chandra.ac.th/th/sci.php
http://www.chandra.ac.th/th/msci.php
http://www.chandra.ac.th/th/humannet.php
http://www.chandra.ac.th/th/graduate.php
http://www.chandra.ac.th/th/amc.php
http://www.pnru.ac.th
http://www.pnru.ac.th/fac/tedu
http://pru3.pnru.ac.th/fac/manage
http://www.pnru.ac.th/fac/science
http://etcserv.pnru.ac.th/pcc/humanweb
http://www.pnru.ac.th/fac/techno
http://www.cbp-pnru.com
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มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี    
http://www.dru.ac.th 

172 ถนนอิสรภาพ แขวง วดักัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 
โทรศัพท   0-2890-1801-9 , 0-2466-9000 

คณะครุศาสตร 
http://dit.dru.ac.th/home/001 

   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://dit.dru.ac.th/home/002 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://dit.dru.ac.th/home/004 

โครงการจัดตัง้คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://sp.dru.ac.th/eng 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://dit.dru.ac.th/home/003 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
http://dit.dru.ac.th/home/005 

โครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยนานาชาต ิ
http://www.dru.ac.th/druic 

มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขตสมุทรปราการ 

http://sp.dru.ac.th  

59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
 โทรศัพท   0-2325-2010 

คณะครุศาสตร 
http://dit.dru.ac.th/home/001 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://dit.dru.ac.th/home/002 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://dit.dru.ac.th/home/004 

โครงการจัดตัง้คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://sp.dru.ac.th/eng 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://dit.dru.ac.th/home/003  

โครงการบัณฑิตศึกษา 
http://dit.dru.ac.th/home/005 

http://www.dru.ac.th
http://dit.dru.ac.th/home/001
http://dit.dru.ac.th/home/002
http://dit.dru.ac.th/home/004
http://sp.dru.ac.th/eng
http://dit.dru.ac.th/home/003
http://dit.dru.ac.th/home/005
http://www.dru.ac.th/druic
http://sp.dru.ac.th
http://dit.dru.ac.th/home/001
http://dit.dru.ac.th/home/002
http://dit.dru.ac.th/home/004
http://sp.dru.ac.th/eng
http://dit.dru.ac.th/home/003
http://dit.dru.ac.th/home/005


49 
 

     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา    
http://www.bsru.ac.th 

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
 โทรศัพท  0-2473-7000  

คณะครุศาสตร 
http://edu.bsru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://msbsru.net 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sci.bsru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.bsru.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม    
http://www.cmru.ac.th 

202 ถ.ชางเผือก ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 
โทรศัพท  0-5388-5555 

คณะครุศาสตร 
http://www.edu.cmru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.science.cmru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://www.facagri.cmru.ac.th 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
http://www.inter.cmru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://www.human.cmru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.graduate.cmru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.management.cmru.ac.th/home3 

http://www.bsru.ac.th
http://edu.bsru.ac.th
http://msbsru.net
http://sci.bsru.ac.th
http://human.bsru.ac.th
http://www.cmru.ac.th
http://www.edu.cmru.ac.th
http://www.science.cmru.ac.th
http://www.facagri.cmru.ac.th
http://www.inter.cmru.ac.th
http://www.human.cmru.ac.th
http://www.graduate.cmru.ac.th
http://www.management.cmru.ac.th/home3
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มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย     
http://www.cru.in.th 

80  ม.9  ถนนพหลโยธิน  อ.เมือง  จังหวัดเชียงราย  57100 
 โทรศัพท 0-6537-7600   

คณะครุศาสตร 
http://www.edu.cru.in.th/edu2010 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.science.cru.in.th 

สํานักวิชาสงัคมศาสตร 
http://social.cru.in.th 

สํานักวิชาบัญช ี
http://accounting.cru.in.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.ms-cru.com 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://www.ind.cru.in.th 

สํานักวิชาการทองเที่ยว 
http://tourismhotel.cru.in.th 

สํานักวิชาคอมพิวเตอร 
http://scit.cru.in.th 

คณะมนุษยศาสตร 
http://human.cru.in.th 

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก 
http://www.i-tmf.com/stam 

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
http://www.hs.cru.in.th 

สํานักวิชาบรหิารรัฐกิจ 
http://pub.cru.in.th 

วิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง 
http://icmr.cru.in.th 

http://www.cru.in.th
http://www.edu.cru.in.th/edu2010
http://www.science.cru.in.th
http://social.cru.in.th
http://accounting.cru.in.th
http://www.ms-cru.com
http://www.ind.cru.in.th
http://tourismhotel.cru.in.th
http://scit.cru.in.th
http://human.cru.in.th
http://www.hs.cru.in.th
http://www.i-tmf.com/stam
http://pub.cru.in.th
http://icmr.cru.in.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง   
http://www.lpru.ac.th 

119  หมู 9  ถนนลําปาง – แมทะ  ตําบลชมพู  อําเภอเมอืง  จังหวดัลําปาง 
 โทรศัพท  0-254-2373- 99  ,  0-7319 – 3819    

คณะครุศาสตร 
http://www.edulpru.com 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.science.lpru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://www.itech.lpru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://www.aggiefac.lpru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.mgts-lpru.com 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://www.human.lpru.ac.th 

http://www.lpru.ac.th
http://www.edulpru.com
http://www.science.lpru.ac.th
http://www.itech.lpru.ac.th
http://www.aggiefac.lpru.ac.th
http://www.mgts-lpru.com
http://www.human.lpru.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ    
http://www.uru.ac.th 

27  ถนนอินใจมี  ต.ทาอิฐ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ 
 โทรศัพท  0-5541-6601     

คณะเกษตรศาสตร 
http://kaset.uru.ac.th 

คณะครุศาสตร 
http://edu.uru.ac.th 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.uru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://mng.uru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://industrial.uru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sci.uru.ac.th 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
http://uruic.uru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://graduate.uru.ac.th 

http://www.uru.ac.th
http://kaset.uru.ac.th
http://edu.uru.ac.th
http://human.uru.ac.th
http://mng.uru.ac.th
http://industrial.uru.ac.th
http://sci.uru.ac.th
http://uruic.uru.ac.th
http://graduate.uru.ac.th
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เลขท่ี 66 วงัจนัทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
โทรศพัท ์ 0-5525-8584 , 0-5525-1206 , 0-5525-9927 

คณะครุศาสตร์ 
http://edu.psru.ac.th 

 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

http://kaset.psru.ac.th 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
http://human.psru.ac.th 

 
คณะวทิยาการจัดการ 
http://ms.psru.ac.th 

 
 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
http://technology.psru.ac.th 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http://science.psru.ac.th 

 
โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ 

http://law.psru.ac.th 
 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร     

http://www.kpru.ac.th 

เลขท่ี 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 62000 
โทรศพัท ์ 0-5570-6555 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http://scitech.kpru.ac.th 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

http://202.29.15.30 
 
 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
http://202.29.15.51/technology/index.htmt

p://202.29.15.51/technology/index.htm 
คณะวทิยาการจัดการ 

http://management.kpru.ac.th 
 

คณะครุศาสตร์ 
http://202.29.15.37 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม     
http://www.psru.ac.th 

http://edu.psru.ac.th/
http://kaset.psru.ac.th/
http://human.psru.ac.th/
http://ms.psru.ac.th/
http://technology.psru.ac.th/
http://science.psru.ac.th/
http://law.psru.ac.th/
http://scitech.kpru.ac.th/
http://202.29.15.30/
http://202.29.15.37/
http://www.psru.ac.th/
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มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค    
http://www.nsru.ac.th 

398 หมู 9 ถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมอืง จังหวดันครสวรรค 60000 
โทรศัพท  0-5621-9100-29 

คณะครุศาสตร 
http://www.nsru.ac.th/karusart 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://www.nsru.ac.th/human 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.nsru.ac.th/management 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.nsru.ac.th/science 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://www.nsru.ac.th/technofac 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ     
http://www.pcru.ac.th 

83  หมู 11  ถนนสระบุรี – หลมสัก  ตําบลสะเดียง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  67000 
โทรศัพท  0-5671-7100  

คณะครุศาสตร 
http://edu.pcru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.udru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.msudru.com 

คณะวิทยาศาสตร 
http://sci.udru.ac.th 

คณะเทคโนโลยี 
http://www.technologyudru.com 

http://www.nsru.ac.th
http://www.nsru.ac.th/karusart
http://www.nsru.ac.th/human
http://www.nsru.ac.th/management
http://www.nsru.ac.th/science
http://www.nsru.ac.th/technofac
http://www.pcru.ac.th
http://edu.pcru.ac.th
http://human.udru.ac.th
http://www.msudru.com
http://sci.udru.ac.th
http://www.technologyudru.com
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มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี     
http://www.udru.ac.th 

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตําบลหมากแขง   
อําเภอเมือง จังหวัดอดุรธานี 41000  โทรศัพท  0-4221-1040-59 

คณะครุศาสตร 
http://karuudon.org/karuudon3 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.udru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://sci.udru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.msudru.com 

คณะเทคโนโลยี 
http://www.technologyudru.com 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม    
http://www.rmu.ac.th 

80  ถนนนครสวรรค  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวดัมหาสารคาม  
โทรศัพท 0-4372-2118-9  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://science.rmu.ac.th 

คณะครุศาสตร 
http://edurmu.org 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://ag.rmu.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.rmu.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.rmu.ac.th/fms 

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 
http://www.clg-rmu.com 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://itrmu.net 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://gs.rmu.ac.th 

http://www.udru.ac.th
http://karuudon.org/karuudon3
http://human.udru.ac.th
http://sci.udru.ac.th
http://www.msudru.com
http://www.technologyudru.com
http://www.rmu.ac.th
http://science.rmu.ac.th
http://edurmu.org
http://ag.rmu.ac.th
http://human.rmu.ac.th
http://fms.rmu.ac.th/fms
http://www.clg-rmu.com
http://itrmu.net
http://gs.rmu.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย     
http://www.lru.ac.th 

234  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000  
โทรศัพท  0-4283-5223-8  

คณะครุศาสตร 
http://www.edu.lru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.manage.lru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://www.intech.lru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://www.intech.lru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://www.human.lru.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร   
http://www.snru.ac.th 

234  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000  
โทรศัพท  0-4283-5223-8  

คณะครุศาสตร 
http://edu.snru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://agt.snru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://hms.snru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.snru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://itech.snru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sci.snru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.snru.ac.th 

http://www.lru.ac.th
http://www.edu.lru.ac.th
http://www.manage.lru.ac.th
http://www.intech.lru.ac.th
http://www.intech.lru.ac.th
http://www.human.lru.ac.th
http://www.snru.ac.th
http://edu.snru.ac.th
http://agt.snru.ac.th
http://hms.snru.ac.th
http://fms.snru.ac.th
http://itech.snru.ac.th
http://sci.snru.ac.th
http://grad.snru.ac.th
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340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
โทรศพัท ์ 0-4400-9009 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
http://www.human.nrru.ac.th 

คณะครุศาสตร์ 
http://www.edu.nrru.ac.th 

 
 

คณะวทิยาการจัดการ 
http://www.fms.nrru.ac.th 

 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

http://www.nrru.ac.th/web/techno 
 
 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http://www.sciencetech.nrru.ac.th 

 

บัณฑิตวทิยาลยั 
http://www.nrru.ac.th/grad 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์     
http://www.bru.ac.th 

 
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์31000 

โทรศพัท ์ 0-4461-1221 

คณะครุศาสตร์ 
http://www.edu.bru.ac.th 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

http://www.human-bru.com 
 
 

คณะวทิยาศาสตร์ 
http://www.science.buriram-zone.net 

 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
http://www.agri.bru.ac.th 

 
 

คณะวทิยาการจัดการ 
http://buss.bru.ac.th 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
http://www.idtech.bru.ac.th 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา     
http://www.nrru.ac.th 

บัณฑิตวทิยาลยั 
http://grad.bru.ac.th 

 
 

http://www.edu.nrru.ac.th/
http://www.fms.nrru.ac.th/
http://www.nrru.ac.th/web/techno/
http://www.sciencetech.nrru.ac.th/
http://www.nrru.ac.th/grad/
http://www.edu.bru.ac.th/
http://www.human-bru.com/
http://www.science.buriram-zone.net/
http://www.agri.bru.ac.th/
http://buss.bru.ac.th/
http://www.idtech.bru.ac.th/
http://www.nrru.ac.th/
http://grad.bru.ac.th/
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มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร   
http://www.srru.ac.th 

186  หมู 1  ถนนสุรินทร – ปราสาท  ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร  32000 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://science.srru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://industrial.srru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.srru.ac.th 

คณะครุศาสตร 
http://edu.srru.ac.th/portal 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.srru.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
http://www.aru.ac.th 

เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท  0-3532-2076-9 

คณะครุศาสตร 
http://edu.aru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.aru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sci.aru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://management.aru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://graduate.aru.ac.th 

http://www.srru.ac.th
http://science.srru.ac.th
http://industrial.srru.ac.th
http://human.srru.ac.th
http://edu.srru.ac.th/portal
http://fms.srru.ac.th
http://www.aru.ac.th
http://edu.aru.ac.th
http://human.aru.ac.th
http://sci.aru.ac.th
http://management.aru.ac.th
http://graduate.aru.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
http://www.ubru.ac.th 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000  
โทรศัพท  0-4535-2000-29 

คณะเกษตรศาสตร 
http://www.agri.ubru.ac.th 

คณะครุศาสตร 
http://www.edu.ubru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.sci.ubru.ac.th/sci 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://www.itech.ubru.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
http://www.bba.ubru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://www.human.ubru.ac.th 

                     บัณฑิตวิทยาลัย 
     http://www.graduate.ubru.ac.th/2010 

วิทยาลัยแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
http://ctam.ubru.ac.th 

โครงการจัดตัง้คณะวิทยาการคอมพิวเตอร 
http://cs.ubru.ac.th 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
http://ph.ubru.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.nurse.ubru.ac.th 

http://www.ubru.ac.th
http://www.agri.ubru.ac.th
http://www.edu.ubru.ac.th
http://www.sci.ubru.ac.th/sci
http://www.itech.ubru.ac.th
http://www.bba.ubru.ac.th
http://www.graduate.ubru.ac.th/2010
http://www.human.ubru.ac.th
http://ctam.ubru.ac.th
http://cs.ubru.ac.th
http://ph.ubru.ac.th
http://www.nurse.ubru.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี    
http://www.rbru.ac.th 

41 หมู 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี 22000 
โทรศัพท                                 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://agricul.rbru.ac.th 

คณะครุศาสตร 
http://edu.rbru.ac.th 

คณะนิเทศศาสตร 
http://www.com-arts.rbru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://science.rbru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://social.rbru.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.rbru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://manage.rbru.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.nurse.rbru.ac.th 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.csit.rbru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
http://industry.rbru.ac.th 

http://www.rbru.ac.th
http://agricul.rbru.ac.th
http://edu.rbru.ac.th
http://www.com-arts.rbru.ac.th
http://science.rbru.ac.th
http://social.rbru.ac.th
http://law.rbru.ac.th
http://manage.rbru.ac.th
http://www.nurse.rbru.ac.th
http://www.csit.rbru.ac.th
http://industry.rbru.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร   
http://www.rru.ac.th 

422 ถ.มรุพงษ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
โทรศัพท  0-3850-0000 

คณะครุศาสตร 
http://krusart.rru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.rru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.rru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://techno.rru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://science.rru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.rru.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี     
http://www.tru.ac.th 

321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  
โทรศัพท  0-3642-7485-93  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://scitru.tru.ac.th/scitru54 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://mansci.tru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.tru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://it.tru.ac.th 

คณะครุศาสตร 
http://education.tru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://www.tru.ac.th 

http://www.rru.ac.th
http://krusart.rru.ac.th
http://human.rru.ac.th
http://fms.rru.ac.th
http://techno.rru.ac.th
http://science.rru.ac.th
http://grad.rru.ac.th
http://www.tru.ac.th
http://scitru.tru.ac.th/scitru54
http://mansci.tru.ac.th
http://human.tru.ac.th
http://it.tru.ac.th
http://education.tru.ac.th
http://www.tru.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   
http://bkk.vru.ac.th 

เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
โทรศัพท  0-2529-0674-7 

คณะครุศาสตร 
http://edu.vru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://bkk.vru.ac.th/faculty/human 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://bkk.vru.ac.th/faculty/managesci 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://itec.vru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sconline.vru.ac.th/sc/content.php 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://agri.vru.ac.th 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
http://www.vru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.vru.ac.th/about_graduate 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี
วิทยาเขตสิงหบุรี 

http://www.tru.ac.th/prcenter/index.php

99  หมู 10  ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 16130  
โทรศัพท  0-3681-7127-8  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://scitru.tru.ac.th/scitru54 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://mansci.tru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.tru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://it.tru.ac.th 

http://bkk.vru.ac.th
http://edu.vru.ac.th
http://bkk.vru.ac.th/faculty/human
http://bkk.vru.ac.th/faculty/managesci
http://itec.vru.ac.th
http://sconline.vru.ac.th/sc/content.php
http://agri.vru.ac.th
http://www.vru.ac.th
http://grad.vru.ac.th/about_graduate
http://www.tru.ac.th/prcenter/index.php
http://scitru.tru.ac.th/scitru54
http://mansci.tru.ac.th
http://human.tru.ac.th
http://it.tru.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี     
 http://www.pbru.ac.th 

38 หมู 8 ถ.หาดเจาสําราญ ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
โทรศัพท  0-3249-3300-6 

คณะครุศาสตร 
http://edu.pbru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://mit.pbru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://it.pbru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://hs.pbru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.scaat.in.th 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://agriculture.pbru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sci.pbru.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี   
http://www.kru.ac.th 

เลขที่ 70 หมู 4 บานพุพระ ตาํบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรีุ 71000  
โทรศัพท  0-3463-3227-8 

คณะครุศาสตร 
http://edu.kru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://pcs.kru.ac.th/fit 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://fst.kru.ac.th/fst 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://admin.kru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://humanity.kru.ac.th 

http://www.pbru.ac.th
http://edu.pbru.ac.th
http://mit.pbru.ac.th
http://it.pbru.ac.th
http://hs.pbru.ac.th
http://www.scaat.in.th
http://agriculture.pbru.ac.th
http://sci.pbru.ac.th
http://www.kru.ac.th
http://edu.kru.ac.th
http://pcs.kru.ac.th/fit
http://fst.kru.ac.th/fst
http://admin.kru.ac.th
http://humanity.kru.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม    
http://www.npru.ac.th 

85 ถนนมาลัยแมน อําเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 73000  
โทรศัพท  0-3426-1021-36 

คณะครุศาสตร 
http://edu.npru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://hm.npru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://msc.npru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sc.npru.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse.npru.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง     
http://www.mcru.ac.th 

46 หมู 3  ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
โทรศัพท  0-3226-1790 

คณะครุศาสตร 
http://educ.mcru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://mns.mcru.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://science.mcru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.mcru.ac.th 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 
http://muaythai.mcru.ac.th 

http://www.npru.ac.th
http://edu.npru.ac.th
http://hm.npru.ac.th
http://msc.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th
http://nurse.npru.ac.th
http://www.mcru.ac.th
http://educ.mcru.ac.th
http://mns.mcru.ac.th
http://science.mcru.ac.th
http://human.mcru.ac.th
http://muaythai.mcru.ac.th
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คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
http://www.psl.ksu.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี    
http://www.sru.ac.th 

272 ถ. สุราษฎร-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100  
โทรศัพท   0-7735-5466 , 0-7791-3333 

คณะครุศาสตร 
http://edu.sru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.sru.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse.sru.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://www.law.sru.ac.th 

         คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                   http://sci.sru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://msc.sru.ac.th 

                      บัณฑิตวิทยาลัย 
               http://graduate.sru.ac.th 

วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว 
http://inter.sru.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏกาฬสินธุ    
http://www.web.ksu.ac.th 

เลขที่ 13 หมู 14  ต.สงเปลือย  อ.นามน จ.กาฬสินธุ  46230 
 โทรศัพท  0-4360-2055 

คณะวิชาศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
http://www.fls.ksu.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค 
http://www.fci.ksu.ac.th 

http://www.sru.ac.th
http://www.psl.ksu.ac.th
http://edu.sru.ac.th
http://human.sru.ac.th
http://nurse.sru.ac.th
http://www.law.sru.ac.th
http://sci.sru.ac.th
http://msc.sru.ac.th
http://graduate.sru.ac.th
http://inter.sru.ac.th
http://www.web.ksu.ac.th
http://www.fls.ksu.ac.th
http://www.fci.ksu.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช    
http://www.nstru.ac.th 

1 ม.4 ต.ทางิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 
 โทรศัพท  0-7539-2040 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.nstru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://bsd.nstru.ac.th/~manage 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.sct.nstru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://techno.nstru.ac.th 

คณะครุศาสตร 
http://edu.nstru.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ    
http://www.cpru.ac.th 

167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภมูิ 36000  
โทรศัพท  0-4481-5111 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
http://faculty.cpru.ac.th 

http://www.nstru.ac.th
http://human.nstru.ac.th
http://bsd.nstru.ac.th/~manage
http://www.sct.nstru.ac.th
http://techno.nstru.ac.th
http://edu.nstru.ac.th
http://www.cpru.ac.th
http://faculty.cpru.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต    
http://www.pkru.ac.th 

21  ม.6  ถ.เทพกระษตัรี  ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000  
โทรศัพท  0-7621-1959 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://science.pkru.ac.th 

คณะครุศาสตร 
http://education.pkru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://huso.pkru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.mspkru.com 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://agritech.pkru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://graduate.pkru.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา    
http://www.yru.ac.th 

133  ถนนเทศบาล 3  ตําบลสะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 
โทรศัพท  0-7322-7151 

คณะครุศาสตร 
http://edu.yru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.yru.ac.th/huso/index.php 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://business.yru.ac.th/joomla 

คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
http://science.yru.ac.th/science2 

http://www.pkru.ac.th
http://science.pkru.ac.th
http://education.pkru.ac.th
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มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   
http://www.skru.ac.th 

ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวดัสงขลา รหัสไปรษณีย 90000 
โทรศัพท  0-7433-6933  , 0-7433-6901-4 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sci.skru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://human.skru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://mgt.skru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://techno.skru.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://www.artskru.com 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://kasat.skru.ac.th 

คณะครุศาสตร 
http://edu.skru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://bundit.skru.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด     
http://www.reru.ac.th 

113 ม.12 ต.เกาะแกว อ.เสลภูมิ จ.รอยเอด็ 45120  
โทรศัพท  0-4355-6001-8 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
http://sci.reru.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nursing.reru.ac.th 

http://www.skru.ac.th
http://sci.skru.ac.th
http://human.skru.ac.th
http://mgt.skru.ac.th
http://techno.skru.ac.th
http://www.artskru.com
http://kasat.skru.ac.th
http://edu.skru.ac.th
http://bundit.skru.ac.th
http://www.reru.ac.th
http://sci.reru.ac.th
http://nursing.reru.ac.th
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319  ถนนไทยพันทา ตําบลโพธ์ิ  อําเภอเมือง  จังหวดัศรีสะเกษ  33000 
โทรศัพท  0-4564-3600

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
http://www.kana.sskru.ac.th

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตเชียงใหม 
http://www.cmmcu.com 

มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ     
http://www.sskru.ac.th/2012 

 

139  ถ.สุเทพ  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50200
โทรศัพท   0-5327-8967

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 
http://202.28.109.109/sanga/web55/index.php?lang=1 

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ 
http://202.28.109.109/sanga/web55/index.php?lang=1 

สาขาสงัคมศึกษา 
http://202.28.109.109/sanga/web55/index.php?lang=1 

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรชัญา 
http://202.28.109.109/sanga/web55/index.php?lang=1 

สาขาวิชาพุทธศาสนา 
http://202.28.109.109/sanga/web55/index.php?lang=1 

http://www.kana.sskru.ac.th/
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สาขาวชิาสังคมวทิยา 
http://202.28.109.109/sanga/web55/index.php?lang=1 

สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
http://202.28.109.109/sanga/web55/index.php?lang=1 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
http://202.28.109.109/sanga/web55/index.php?lang=1 

สาขาวชิาพุทธจิต 
http://202.28.109.109/sanga/web55/index.php?lang=1 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตขอนแก่น 
    http://202.28.110.161 

 

 
 

เลขท่ี 30 หมู่ท่ี 1 บา้นโคกสี ถ.ขอนแก่น-น ้าพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
โทรศพัท ์ 0-4328-3546-7 

คณะพุทธศาสตร์ 
http://qa.mcu.ac.th/ac/curr 

คณะครุศาสตร์ 
http://qa.mcu.ac.th/ac/curr 

คณะมนุษยศาสตร์ 
http://qa.mcu.ac.th/ac/curr 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://qa.mcu.ac.th/ac/curr 

บัณฑิตวทิยาลยั 
http://qa.mcu.ac.th/ac/curr 
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มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาเขตหนองคาย 

    http://www.mcunk.com 
 

 
 

เลขท่ี 219 ม.3 ต.บ่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100  
โทรศพัท ์ 0-4249-5333 

สาขาวชิาพุทธศาสนา 
http://nongkhai.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php 

คณะพุทธศาสตร์ 
http://nongkhai.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php 

คณะครุศาสตร์ 
http://nongkhai.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php 

คณะมนุษยศาสตร์ 
http://nongkhai.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช 

    http://www.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php 
 

 
 

ต.มะม่วงสองตน้ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  
โทรศพัท ์  0-7534-2898   ต่อ 11-16 

คณะครุศาสตร์ 
http://www.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php?Data_type=5 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://www.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php?Data_type=5 

คณะพุทธศาสตร์ 
http://www.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php?Data_type=5 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://nongkhai.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php 
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มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาเขตนครราชสีมา 

http://www.mcunkr.com  
 

ถนนชาติพฒันา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 
โทรศพัท ์ 0-4425-6266  ,  0-4426-4560 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาเขตอุบลราชธานี 
http://www.mcuubon.com 

 

 
 

กม.8 บา้นหมากมี ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศพัท ์ 0-4542-2157 

คณะพุทธศาสตร์ 
http://www.mcuubon.com 

p?Data_type=5 

คณะมนุษยศาสตร์ 
http://www.mcuubon.com 

?Data_type=5 
คณะครุศาสตร์ 

http://www.mcuubon.com 

?Data_type=5 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://www.mcuubon.com 

ex.php?Data_type=5 

 

 
           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

 
 
 
  

คณะพุทธศาสตร์ 
http://www.mcunkr.com 

_content&view=article&id=13&Itemid=18 

 

คณะครุศาสตร์ 
http://www.mcunkr.com 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://www.mcunkr.com 

_content&view=article&id=13&Itemid=18 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์ 
http://www.mcunkr.com 18 
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มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาเขตแพร่ 

http://phrae.mcu.ac.th 
 

เลขท่ี 111 ถนนยนัตรกิจโกศล หมู่ 5 ต ำบลแม่ค  ำมี อ ำเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 54000 
โทรศพัท ์ 0-5464-6585  ต่อ  109  ,   08-1961-5491 

 
 
 

คณะพุทธศาสตร์ 

http://phrae.mcu.ac.th 
p?Data_type=5 

คณะมนุษยศาสตร์ 

http://phrae.mcu.ac.th 
p?Data_type=5 

 คณะครุศาสตร์ 
http://phrae.mcu.ac.th 

 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://phrae.mcu.ac.th 
ex.php?Data_type=5 

 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาเขตสุรินทร์ 

http://mcu.ac.th 

หมู่ 8 ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 32000 
 โทรศพัท ์ 0-4414-2107 

คณะพุทธศาสตร์ 
http://www.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php?Data_type=5 

 

คณะรัฐศาสตร์ 
http://www.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php

?Data_type=5 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://www.mcu.ac.th/site/college/coll_index.ph

p?Data_type=5 
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มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาเขตพะเยา 
http://mcupyo.com 

 
วดัศรีโตมค า ต าบลเวยีง  อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 

โทรศพัท ์ 0-5443-1556 , 0-5448-2876 

สาขาวชิาปรัชญา 
http://mcupyo.com 

?Data_type=5 
 

สาขาวชิารัฐศาสตร์ 

http://mcupyo.com 
p?Data_type=5 

 

สาขาวชิาพุทธศาสนา 

http://mcupyo.com 
p?Data_type=5 

 

 

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

http://mcupyo.com 
?Data_type=5 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  จ.นครปฐม 

http://buddhaghosa.mcu.ac.th 

 
http://mcu.ac.th ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73170  

โทรศพัท ์ 0-3429-9356 

สาขาวชิาบาลพีุทธศาสน์ 

http://buddhaghosa.mcu.ac.th 
http://buddhaghosa.mcu.ac.th 

hosa.mcu.ac.th 
hosa.mcu.ac.th 

dex.php?Data_type=5 

สาขาวชิาพุทธศาสนา 
http://buddhaghosa.mcu.ac.th 
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มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
    http://www.mbu.ac.th 

248 ม.1 บานวดัสุวรรณ ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
โทรศัพท  0-2444 - 6000 

สาขาวิชาพุทธศาสนา 
http://202.28.109.109/sanga/web55/index.php?lang=1 

คณะสังคมศาสตร 
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=89 

คณะศาสนาและปรัชญา 
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=89 

คณะศึกษาศาสตร 
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=89 

คณะมนุษยศาสตร 
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=89 

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
    http://www.pcr.mbu.ac.th 

ศูนยการศกึษาปราจีนบุรี (วดัปาทรงคุณ)   หมู 10  ตําบลดงพระราม  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวดัปราจีนบุรี 25000   โทศัพท  0-3721-1885 

หลักสูตรศาสนศาสตรดษุฎบีัณฑิต 
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=89 

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=89 

หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=205&Itemid=89 

http://www.mbu.ac.th
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=89
http://202.28.109.109/sanga/web55/index.php?lang=1
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=89
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=89
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=89
http://www.pcr.mbu.ac.th
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=89
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=89
http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=205&Itemid=89
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มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตสิรินธรราชวทิยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์     

http://www.src.ac.th/web/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

 
 26 หมู่ 7  ต าบลออ้มใหญ่  อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 

โทรศพัท ์  0-2429-1663  ,  0-2429-1719 

คณะศาสนาและปรัชญา 
http://www.src.ac.th/web/index.php?option=content&task=view&id=52 

 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://www.src.ac.th/web/index.php?option=content&task=view&id=53 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 
http://www.src.ac.th/web/index.php?option=content&task=view&id=57 

 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
วทิยาลยัศาสนศาสตร์เฉลมิพระเกยีรตกิาฬสินธ์ุ 

http://www.kalasin.mbu.ac.th 

 
วดัประชานิยม ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 46000 

โทรศพัท ์ 0-4381-5393 
 

 
 

โทร. 043 – 241488, 043 - 239605 
 

คณะศาสนาและปรัชญา 
http://www.kalasin.mbu.ac.th 

 

คณะมนุษยศาสตร์ 
http://www.kalasin.mbu.ac.th 

 คณะสังคมศาสตร์ 
http://www.kalasin.mbu.ac.th 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 
http://www.kalasin.mbu.ac.th 

 

http://www.src.ac.th/web/index.php?option=content&task=view&id=52
http://www.src.ac.th/web/index.php?option=content&task=view&id=53
http://www.src.ac.th/web/index.php?option=content&task=view&id=57
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มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั
วทิยาเขตอสีาน 

http://www.mbuisc.ac.th 

 
 

เลขท่ี 106 ถ.ราษฏร์คนึง บา้นโนนชยั ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท ์ 0-4324-1488  ,  0-4323-9605 

 
คณะสังคมศาสตร์ 

http://www.mbuisc.ac.th/soc 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 
http://www.mbuisc.ac.th/ece 

 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั
วทิยาเขตล้านนา 

http://www.lanna.mbu.ac.th 
 

วดัเจดียห์ลวง 103 ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  50200 
โทรศพัท ์  0-5327-0975-6 

 
 
 

คณะศาสนาและปรัชญา 
http://www.lanna.mbu.ac.th/curriculums/index.asp 

http://www.lanna.mbu.ac.th/curriculums/index.asp.th/curriculums/i
ndex.asp 

คณะมนุษยศาสตร์ 
http://www.lanna.mbu.ac.th/curriculums/index.asp 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://www.lanna.mbu.ac.th/curriculums/index.asp 

                                                          คณะศึกษาศาสตร์           
http://www.lanna.mbu.ac.th/curriculums/index.asp 

                                                  ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั 
                   http://www.lanna.mbu.ac.th/grdlanna/curriculums/curriculum.html 

 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://www.mbuisc.ac.th/soc 

 คณะมนุษยศาสตร์ 
http://www.mbuisc.ac.th 

 

 

คณะศาสนาและปรัชญา 
http://www.mbuisc.ac.th 

 

http://www.lanna.mbu.ac.th/grdlanna/curriculums/curriculum.html
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มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตร้อยเอด็ 

http://www.rec.mbu.ac.th 

 
 

เลขท่ี 148 ถ.เล่ียงเมือง ต.ดงลาน อ.เมือง จ. ร้อยเอด็ 45000 
โทรศพัท ์  0-4351-8364  , 0-4351-6076 

 
 

โทร. 043 – 241488, 043 - 239605 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
http://www.rec.mbu.ac.th 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 
http://www.rec.mbu.ac.th 

 คณะศาสนาและปรัชญา 
http://www.rec.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=50&Itemid=81 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตศรีล้านช้าง 
http://www.slc.mbu.ac.th 

 
วดัศรีสุทธาวาส เลขท่ี 253/7 ถ.วสุิทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ. เลย 42000 

โทรศพัท ์ 0-4281-3028  ,  0-4283-0434 
 
 

โทร. 043 – 241488, 043 - 239605 
 

                                          สาขาการประถมศึกษา 

http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=41. 
http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view
&id=34&Itemid=41php?option=com_content&task=view&id=34&Ite

mid=41 

http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view
&id=34&Itemid=41 

                                                        สาขาสังคมสงเคราะห์ 
   http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=41 

 

 
                                            สาขาการปกครองและพฒันาท้องถิ่น 

http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=41 
 

 
                                            สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 

http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=41 

 

http://www.slc.mbu.ac.th/
http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=41
http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=41
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                                                       สาขาการพัฒนาชุมชน 
 http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=41 

                                                          สาขาบริหารธุรกิจ 
   http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=41 

                                                      สาขาการศึกษาปฐมวัย 
   http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=41 

                                                   สาขาการสอนภาษาองักฤษ 
   http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=41 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขตศรีธรรมาโศกราช 
http://www.ssc.mbu.ac.th/2555 

 
วัดพระมหาธาตุ เลขที่ 169/9 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศัพท  0-7534-0499 

คณะสังคมศาสตร 
http://www.ssc.mbu.ac.th/2555 

คณะศาสนาและปรัชญา 
http://www.ssc.mbu.ac.th/2555 

http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=41
http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=41
http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=41
http://www.slc.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=41
http://www.ssc.mbu.ac.th/2555
http://www.ssc.mbu.ac.th/2555
http://www.ssc.mbu.ac.th/2555
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มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  ในพระสังฆราชูปถัมภ 

http://www.pachapati.mbu.ac.th 

หมู 6 ตําบลภหูลวง อําเภอปกธงชัย จังหวดั นครราชสีมา 30150 
โทรศัพท   0-8170-2207-6  , 0-8601-2347-0  , 0-8601-5583-0 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยศาสนศาสตรยโสธร 
http://www.ybcmbu.mayaso.com 

วัดศรีธรรมาราม  เลขที่ 1  ถ.วิทยธํารงค  อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000 
โทรศัพท  0-4571-1056 

สาขารัฐศาสตรการปกครองตอเนื่อง 

http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=co

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=co

สาขาวิชาการประถมศึกษา 
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=co

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=co

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ 
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=42 

ประกาศนียบตัรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=42 

ประกาศนียบตัรบัณฑิตวชิาชีพคร ู
                http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=42 

http://www.pachapati.mbu.ac.th
http://www.ybcmbu.mayaso.com
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=co
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=co
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=co
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=co
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=42
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=42
http://ybcmbu.mayaso.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=42
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สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    
http://reg.ptwit.ac.th 

833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท  0-2219-3833-40 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://engineer.ptwit.ac.th/eng2011 

คณะวิทยาศาสตร 
http://scitech.ptwit.ac.th 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
http://www.rmutt.ac.th 

39 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
โทรศัพท  0-2549-4990-2 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.en.rmutt.ac.th/engineering 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://www.teched.rmutt.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.bus.rmutt.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.sci.rmutt.ac.th 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
http://het.rmutt.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
http://www.mct.rmutt.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://www.fa.rmutt.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.larts.rmutt.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://www.agr.rmutt.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
http://www.arch.rmutt.ac.th 

วิทยาลัยการแพทยแผนไทย 
http://www.tmc.rmutt.ac.th 

http://reg.ptwit.ac.th
http://engineer.ptwit.ac.th/eng2011
http://scitech.ptwit.ac.th
http://www.rmutt.ac.th
http://www.en.rmutt.ac.th/engineering
http://www.teched.rmutt.ac.th
http://www.bus.rmutt.ac.th
http://www.sci.rmutt.ac.th
http://het.rmutt.ac.th
http://www.mct.rmutt.ac.th
http://www.fa.rmutt.ac.th
http://www.larts.rmutt.ac.th
http://www.agr.rmutt.ac.th
http://www.arch.rmutt.ac.th
http://www.tmc.rmutt.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   
http://www.rmutk.ac.th 

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท  0-2287-9600  ,  0-2286-3991-5 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.sci.rmutk.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.fla.rmutk.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.rmutk.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
http://www.textiles.rmutk.ac.th 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://www.techedu.rmutk.ac.th 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
http://www.techhome.rmutk.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.bu.rmutk.ac.th 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
http://www.inter.rmutk.ac.th 

http://www.rmutk.ac.th
http://www.sci.rmutk.ac.th
http://www.fla.rmutk.ac.th
http://www.eng.rmutk.ac.th
http://www.textiles.rmutk.ac.th
http://www.techedu.rmutk.ac.th
http://www.techhome.rmutk.ac.th
http://www.bu.rmutk.ac.th
http://www.inter.rmutk.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก 
                          วิทยาเขตบางพระ  

http://www.rmutto.ac.th/newRmutto 

เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
โทรศัพท  0-3835-8137 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ
http://agri.rmutto.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสังคม 
http://social.chan.rmutto.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sci.rmutto.ac.th 

คณะศิลปศาสตรประยุกต 
http://www.cpc.ac.th/liberal 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://huso.rmutto.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
http://vet.rmutto.ac.th 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
http://iat.rmutto.ac.th/iat/index 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
http://agrotech.chan.rmutto.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
http://cem.uthen.rmutto.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.cpc.ac.th/busit 

http://www.rmutto.ac.th/newRmutto
http://agri.rmutto.ac.th
http://social.chan.rmutto.ac.th
http://sci.rmutto.ac.th
http://www.cpc.ac.th/liberal
http://huso.rmutto.ac.th
http://vet.rmutto.ac.th
http://iat.rmutto.ac.th/iat/index
http://agrotech.chan.rmutto.ac.th
http://www.cpc.ac.th/busit
http://cem.uthen.rmutto.ac.th
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลภาคตะวนัออก 
วทิยาเขตจกัรพงษภูวนาถ       

http://www.cpc.rmutto.ac.th 

112/41  ถ.วภิาวดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  10400 
โทรศพัท ์  0-2692-2360  

คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
http://www.cpc.ac.th/busit 

 

คณะศิลปศาสตร์ 
http://www.cpc.ac.th/liberal 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลภาคตะวนัออก 
วทิยาเขตจนัทบุรี 

http://www.chan.rmutto.ac.th 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลภาคตะวนัออก 
วทิยาเขตอุเทนถวาย       

http://www.uthen.rmutto.ac.th 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
http://cem.uthen.rmutto.ac.th 

 

คณะเทคโนโลยสัีงคม 
http://social.chan.rmutto.ac.th 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร 
http://agro.chan.rmutto.ac.th 

 

เลขท่ี 225 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์  0-2252-2736  , 0-2252-2738 

http://www.cpc.rmutto.ac.th/
http://www.cpc.ac.th/busit/log.html
http://www.cpc.ac.th/liberal
http://www.chan.rmutto.ac.th/
http://www.uthen.rmutto.ac.th/
http://cem.uthen.rmutto.ac.th/
http://social.chan.rmutto.ac.th/
http://agro.chan.rmutto.ac.th/
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
http://www.rmutp.ac.th 

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
 โทรศัพท   0-2282-9009-15 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ
http://agri.rmutto.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสังคม 
http://social.chan.rmutto.ac.th 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://teched.rmutp.ac.th/fusion 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.sci.rmutp.ac.th 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
http://www.hec.rmutp.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.rmutp.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.larts.rmutp.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
http://www.mct.rmutp.ac.th 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ
http://agri.rmutto.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.bus.rmutp.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
http://www.itfd.rmutp.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
http://www.arch.rmutp.ac.th 

http://www.rmutp.ac.th
http://agri.rmutto.ac.th
http://social.chan.rmutto.ac.th
http://teched.rmutp.ac.th/fusion
http://www.sci.rmutp.ac.th
http://www.hec.rmutp.ac.th
http://www.eng.rmutp.ac.th
http://www.larts.rmutp.ac.th
http://www.mct.rmutp.ac.th
http://www.bus.rmutp.ac.th
http://agri.rmutto.ac.th
http://www.itfd.rmutp.ac.th
http://www.arch.rmutp.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ ์     
http://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2007 

เลขที่ 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทรศัพท  0-2629-9153-7 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ
http://agri.rmutto.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสังคม 
http://social.chan.rmutto.ac.th 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
http://www.tct.itfd.rmutp.ac.th 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 
http://www.gt.itfd.rmutp.ac.th 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
http://www.tpd.itfd.rmutp.ac.th 

ออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ 
http://www.ftd.itfd.rmutp.ac.th 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตโชติเวช 

http://www.hec.rmutp.ac.th 

168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 
โทรศัพท  0-2281-9756-8 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ
http://agri.rmutto.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสังคม 
http://social.chan.rmutto.ac.th 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://teched.rmutp.ac.th/fusion 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.sci.rmutp.ac.th 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
http://www.hec.rmutp.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.rmutp.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.larts.rmutp.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
http://www.mct.rmutp.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.bus.rmutp.ac.th 

http://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2007
http://agri.rmutto.ac.th
http://social.chan.rmutto.ac.th
http://www.tct.itfd.rmutp.ac.th
http://www.gt.itfd.rmutp.ac.th
http://www.tpd.itfd.rmutp.ac.th
http://www.ftd.itfd.rmutp.ac.th
http://www.hec.rmutp.ac.th
http://agri.rmutto.ac.th
http://social.chan.rmutto.ac.th
http://teched.rmutp.ac.th/fusion
http://www.sci.rmutp.ac.th
http://www.hec.rmutp.ac.th
http://www.eng.rmutp.ac.th
http://www.larts.rmutp.ac.th
http://www.mct.rmutp.ac.th
http://www.bus.rmutp.ac.th
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
http://www.itfd.rmutp.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
http://www.arch.rmutp.ac.th 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

http://www.larts.rmutp.ac.th 

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300  
โทรศัพท  0-2282-9009-15 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ
http://agri.rmutto.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสังคม 
http://social.chan.rmutto.ac.th 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://teched.rmutp.ac.th/fusion 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.sci.rmutp.ac.th 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
http://www.hec.rmutp.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.rmutp.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.larts.rmutp.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
http://www.mct.rmutp.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.bus.rmutp.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
http://www.itfd.rmutp.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
http://www.arch.rmutp.ac.th 

http://www.itfd.rmutp.ac.th
http://www.arch.rmutp.ac.th
http://www.larts.rmutp.ac.th
http://agri.rmutto.ac.th
http://social.chan.rmutto.ac.th
http://teched.rmutp.ac.th/fusion
http://www.sci.rmutp.ac.th
http://www.hec.rmutp.ac.th
http://www.eng.rmutp.ac.th
http://www.larts.rmutp.ac.th
http://www.mct.rmutp.ac.th
http://www.itfd.rmutp.ac.th
http://www.arch.rmutp.ac.th
http://www.bus.rmutp.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
วิทยาเขตศาลายา 

http://www.rmutr.ac.th 

96  ม.3  ถ.พุทธมณฑล  สาย 5   ต.ศาลายา   อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 
โทรศัพท  0-2889-4585-7  ตอ 2001  ,  02-4416000 

คณะศิลปศาสตร 
http://foala.rmutr.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
http://www.idt.rmutr.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://bus.rmutr.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
http://arch.rmutr.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 
http://www.kkw.rmutr.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
http://en.rmutr.ac.th 

http://www.rmutr.ac.th
http://foala.rmutr.ac.th
http://bus.rmutr.ac.th
http://www.idt.rmutr.ac.th
http://en.rmutr.ac.th
http://arch.rmutr.ac.th
http://www.kkw.rmutr.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
วิทยาเขตเพาะชาง       

http://www.pohchang.rmutr.ac.th 

86 ถ.ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย เขต พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 โทรศัพท  0-2623-8790 

สาขาวิชาจิตรกรรม 
      http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=47 

สาขาวิชาประติมากรรม 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=53 

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=131 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=56 

สาขาวิชาออกแบบภายใน 
      http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=84 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=57 

สาขาวิชาศิลปะการถายภาพ 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=58 

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=83 

สาขาวิชาประติมากรรมไทย 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=62 

http://www.pohchang.rmutr.ac.th
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=47
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=53
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=131
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=56
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=84
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=57
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=58
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=83
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=62
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สาขาวิชาหัตถศิลป 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=61 

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=60 

สาขาวิชาเครื่องปนดินเผา 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=63 

สาขาวิชาเคร่ืองโลหะและผลิตภัณฑอัญมณ ี
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=55 

สาขาวิชาศิลปศาสตร 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=128 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
วิทยาเขตบพิตรพิมุข  จักรวรรดิ       

http://www.bpc.rmutr.ac.th 

264 ถนนจักรวรรด ิแขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100   

คณะบริหารธุรกิจ 
http://bus.rmutr.ac.th 

คณะศิลปะศาสตร 
http://foala.rmutr.ac.th 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
http://www.bpc.rmutr.ac.th/it 

หลักสูตร  MBA 
http://www.bpc.rmutr.ac.th/mba 

http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=61
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=60
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=63
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=55
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=128
http://www.bpc.rmutr.ac.th
http://bus.rmutr.ac.th
http://foala.rmutr.ac.th
http://www.bpc.rmutr.ac.th/it
http://www.bpc.rmutr.ac.th/mba
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
วิทยาเขตไกลกังวล       

http://www.kkw.rmutr.ac.th 

ถนนเพชรเกษมกม.242ตําบลหนองแก อําเภอหวัหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110 
โทรศัพท  0-3261-8500 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
http://www.idt.rmutr.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://lakkw.kkw.rmutr.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.bakkw.rmutr.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 
http://www.kkw.rmutr.ac.th/fht 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
http://en.rmutr.ac.th/web2554 

http://www.kkw.rmutr.ac.th
http://www.idt.rmutr.ac.th
http://lakkw.kkw.rmutr.ac.th
http://www.bakkw.rmutr.ac.th
http://www.kkw.rmutr.ac.th/fht
http://en.rmutr.ac.th/web2554
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

http://www.rmutl.ac.th 

128 ถนนหวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชยีงใหม 50300 
โทรศัพท  0-5392-1444 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://engineering.rmutl.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
http://bala.rmutl.ac.th 

ภาคพายัพ  เชียงใหม 
http://chiangmai.rmutl.ac.th/2012 

เลขที่ 200 หมู 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000  
โทรศัพท  0-5434-2547-8 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
http://bala.rmutl.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
http://www.sciencecm.rmutl.ac.th 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
วิทยาเขตลําปาง 

http://www.lpc.rmutl.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://engineering.rmutl.ac.th 

http://www.rmutl.ac.th
http://engineering.rmutl.ac.th
http://bala.rmutl.ac.th
http://chiangmai.rmutl.ac.th/2012
http://bala.rmutl.ac.th
http://www.sciencecm.rmutl.ac.th
http://www.lpc.rmutl.ac.th
http://engineering.rmutl.ac.th
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เลขที่ 41 ถ.พหลโยธิน ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก 63000  
โทรศัพท  0-5551-5900-5 

วิศวกรรมศาสตร 
http://rahang.tak.rmutl.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
http://www.tak.rmutl.ac.th/2012 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยาเขตตาก 

http://www.tak.rmutl.ac.th 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
http://sci.tak.rmutl.ac.th 

สถาปตยกรรมและศิลปกรรม 
http://www.tak.rmutl.ac.th 

เขตพื้นที่พิษณโุลก ต.บานกราง อ.เมือง จ.พษิณุโลก 65000  
โทรศัพท  0-5529-8438 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
http://fac.plc.rmutl.ac.th/sciagr 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://fac.plc.rmutl.ac.th/eng 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เขตพื้นที่พิษณุโลก 

http://www.plc.rmutl.ac.th 

http://rahang.tak.rmutl.ac.th
http://www.tak.rmutl.ac.th/2012
http://www.tak.rmutl.ac.th
http://sci.tak.rmutl.ac.th
http://www.tak.rmutl.ac.th
http://fac.plc.rmutl.ac.th/sciagr
http://fac.plc.rmutl.ac.th/eng
http://www.plc.rmutl.ac.th
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59 หมู 13 ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 55000 
โทรศัพท   0-5471-0259 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
http://serv.nan.rmutl.ac.th/science 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
http://fbla.nan.rmutl.ac.th/econ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยาเขตนาน 

http://www.nan.rmutl.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://203.158.173.16/feng 

เลขที่ 99 หมู 10 ตําบลทรายขาว  อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 57120 
โทรศัพท  0-5372-3971-76 , 0-5372-3979-80 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://engcr.rmutl.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
http://balacr.rmutl.ac.th 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยาเขตเชียงราย 

http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/2554 

http://serv.nan.rmutl.ac.th/science
http://fbla.nan.rmutl.ac.th/econ
http://www.nan.rmutl.ac.th
http://203.158.173.16/feng
http://engcr.rmutl.ac.th
http://balacr.rmutl.ac.th
http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/2554
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตภาคใต (สงขลา) 

http://www2.rmutsv.ac.th 

เลขที่ 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  
โทรศัพท  0-7431-7100 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
http://inded.rmutsv.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://bba.rmutsv.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://libarts.rmutsv.ac.th/2010 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
http://arch.rmutsv.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://eng.rmutsv.ac.th 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

http://trang.rmutsv.ac.th 

179  หมูที่  3  ต.ไมฝาด  อ.สิเกา  จ.ตรัง  92150 
โทรศัพท  0-7520-4051-8 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech2  

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 
http://cht.rmutsv.ac.th 

http://www2.rmutsv.ac.th
http://inded.rmutsv.ac.th
http://bba.rmutsv.ac.th
http://libarts.rmutsv.ac.th/2010
http://arch.rmutsv.ac.th
http://eng.rmutsv.ac.th
http://trang.rmutsv.ac.th
http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech2
http://cht.rmutsv.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

http://nakhon.rmutsv.ac.th 

133 หมู 5 ตําบลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 
โทรศัพท  0-7548-9613 ,  0-7548-9616 

คณะเกษตรศาสตร 
http://agr.rmutsv.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
http://vet.rmutsv.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://scitech.rmutsv.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
http://mgttech.rmutsv.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
http://agro-industry.rmutsv.ac.th 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการการจัดการ 
http://cim.rmutsv.ac.th 

http://nakhon.rmutsv.ac.th
http://agr.rmutsv.ac.th
http://vet.rmutsv.ac.th
http://scitech.rmutsv.ac.th
http://mgttech.rmutsv.ac.th
http://agro-industry.rmutsv.ac.th
http://cim.rmutsv.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ทุงใหญ 

http://nakhon.rmutsv.ac.th 

133  หมู 5  ตําบลทุงใหญ  อําเภอทุงใหญ  จังหวดันครศรธีรรมราช  80240 
โทรศัพท   0-7548-9613  , 0-7548-9616 

คณะเกษตรศาสตร 
http://agr.rmutsv.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
http://vet.rmutsv.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://scitech.rmutsv.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
http://mgttech.rmutsv.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
http://agro-industry.rmutsv.ac.th 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

http://www2.rmutsv.ac.th/cim 

99 ม.4 ต.ทองเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210  
โทรศัพท   0-7575-4024-36 

สาขาบริหารธรุกิจ 
http://cim.rmutsv.ac.th/bba 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
http://cim.rmutsv.ac.th/civil 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
 

สาขาศึกษาท่ัวไป 
http://cim.rmutsv.ac.th/gp 

http://nakhon.rmutsv.ac.th
http://agr.rmutsv.ac.th
http://vet.rmutsv.ac.th
http://scitech.rmutsv.ac.th
http://mgttech.rmutsv.ac.th
http://agro-industry.rmutsv.ac.th
http://www2.rmutsv.ac.th/cim
http://cim.rmutsv.ac.th/bba
http://cim.rmutsv.ac.th/civil
http://cim.rmutsv.ac.th/gp
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาลัยรัตภูม ิ

http://rattaphum2.rmutsv.ac.th 

414 ม.14 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 
โทรศัพท 0-7458-4241-4 

หลักสูตรการบัญชี 
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/accounting 

หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ 
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/business 

หลักสูตรการตลาด 
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/marketing 

หลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร 
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/techcom 

หลักสูตรกลเกษตร 
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/fm 

ปวส. 

หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร 
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/amt 

ปริญญาตรี 

http://rattaphum2.rmutsv.ac.th
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/accounting
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/business
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/marketing
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/techcom
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/fm
http://rattaphum2.rmutsv.ac.th/amt
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 ศูนยหันตรา 

http://www.rmutsb.ac.th 

เลขที่ 60 หมู 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 
 จ.พระนครศรอียุธยา 1300  โทรศัพท   0-3570-9103 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://www.education.rmutsb.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.arts.rmutsb.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.st.rmutsb.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
http://www.eng.rmutsb.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
http://www.agri.rmutsb.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.bait.rmutsb.ac.th 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 วิทยาลัยการจัดการ  ศูนยวาสุกรี 

http://www.sbs.rmutsb.ac.th 

ศูนยวาสุกรี  เลขที่ 19 ถนนอูทอง ต.ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรอียุธยา 13000   โทรศัพท  0-3524-5999  

http://www.rmutsb.ac.th
http://www.education.rmutsb.ac.th
http://www.arts.rmutsb.ac.th
http://www.st.rmutsb.ac.th
http://www.eng.rmutsb.ac.th
http://www.bait.rmutsb.ac.th
http://www.agri.rmutsb.ac.th
http://www.sbs.rmutsb.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี 

http://www.sbs.rmutsb.ac.th 

เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
จังหวดั : นนทบุรี  โทรศัพท  0-2969-1369-74 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://www.education.rmutsb.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.arts.rmutsb.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.st.rmutsb.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
http://www.eng.rmutsb.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
http://www.agri.rmutsb.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.bait.rmutsb.ac.th 

http://www.sbs.rmutsb.ac.th
http://www.education.rmutsb.ac.th
http://www.arts.rmutsb.ac.th
http://www.st.rmutsb.ac.th
http://www.eng.rmutsb.ac.th
http://www.bait.rmutsb.ac.th
http://www.agri.rmutsb.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยสุพรรณบุรี 

http://arit.rmutsb.ac.th  

เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 
โทรศัพท   0-3554-4301-3 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://www.education.rmutsb.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.arts.rmutsb.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.st.rmutsb.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
http://www.eng.rmutsb.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
http://www.agri.rmutsb.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.bait.rmutsb.ac.th 

http://arit.rmutsb.ac.th
http://www.education.rmutsb.ac.th
http://www.arts.rmutsb.ac.th
http://www.st.rmutsb.ac.th
http://www.eng.rmutsb.ac.th
http://www.bait.rmutsb.ac.th
http://www.agri.rmutsb.ac.th
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คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
http://www.aid.rmuti.ac.th 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตนครราชสีมา     

 http://www.rmuti.ac.th/2009 

744  ถนนสุรนารายณ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 
โทรศัพท  0-4423-3000 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.ba.rmuti.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.rmuti.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
http://www.sci.rmuti.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
http://www.agro.ksc.rmuti.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
http://www.ea.rmuti.ac.th 

คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.surin.rmuti.ac.th 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://www.fte.rmtui.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
http://203.158.200.27 

คณะเทคโนโลยีสังคม 
http://www.sct.ksc.rmuti.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
http://fit.skc.rmuti.ac.th 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
http://natres.skc.rmuti.ac.th 

http://www.rmuti.ac.th/2009
http://www.ba.rmuti.ac.th
http://www.aid.rmuti.ac.th
http://www.eng.rmuti.ac.th
http://www.sci.rmuti.ac.th
http://www.agro.ksc.rmuti.ac.th
http://www.surin.rmuti.ac.th
http://www.fte.rmtui.ac.th
http://203.158.200.27
http://www.sct.ksc.rmuti.ac.th
http://fit.skc.rmuti.ac.th
http://natres.skc.rmuti.ac.th
http://www.ea.rmuti.ac.th
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร     

 http://www.skc.rmuti.ac.th 

199 หมู 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตําบลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร 47160  
โทรศัพท   0-4273-4724-5 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
http://fit.skc.rmuti.ac.th 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
http://natres.skc.rmuti.ac.th 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแกน     

 http://www.kkc.rmuti.ac.th 

150 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
 โทรศัพท  0-4323-0200-3  ,  0-4333-6370-1 

คณะวิศกรรมศาสตร 
http://www.kkc.rmuti.ac.th/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=75&It

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
http://www.kkc.rmuti.ac.th/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=76&It

http://www.skc.rmuti.ac.th
http://fit.skc.rmuti.ac.th
http://natres.skc.rmuti.ac.th
http://www.kkc.rmuti.ac.th
http://www.kkc.rmuti.ac.th/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=75&It
http://www.kkc.rmuti.ac.th/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=76&It
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ 

http://www.ksc.rmuti.ac.th 

62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000  
โทรศัพท  0-4381-1128 

คณะเทคโนโลยีสังคม 
http://203.158.203.11/th/?option=Course&to=2& 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
http://203.158.203.11/th/?option=Course&to=1& 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร     

 http://www.surin.rmuti.ac.th 

145  หมู 15 ถนนสุรินทร-ปราสาท   ต.นอกเมือง  อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 
โทรศัพท   0-4415-3062 

คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.surin.rmuti.ac.th/agtcha 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
http://fmt.surin.rmuti.ac.th/2554 

http://www.ksc.rmuti.ac.th
http://203.158.203.11/th/?option=Course&to=2&
http://203.158.203.11/th/?option=Course&to=1&
http://www.surin.rmuti.ac.th
http://www.surin.rmuti.ac.th/agtcha
http://fmt.surin.rmuti.ac.th/2554
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เลขที่ 49  ถ.ระแงะมรรคา  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000  
โทรศัพท  0-7351-1174 , 0-7351-1192 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร    
http://www.pnu.ac.th 

คณะเกษตรศาสตร 
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webagri/index.php?act=6 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webnursing/index.php?act=6 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webst/index.php?act=6 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.pnu.ac.th/webpnu/weblibarts/index.php?act=6 

คณะวิทยาการจัดการ 
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webmgt/index.php?act=6 

คณะแพทยศาสตร 
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webmedicine/index. 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webegn/index.php?act=6 

http://www.pnu.ac.th
http://www.pnu.ac.th/webpnu/weblibarts/index.php?act=6
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webnursing/index.php?act=6
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webagri/index.php?act=6
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webst/index.php?act=6
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webmgt/index.php?act=6
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webmedicine/index
http://www.pnu.ac.th/webpnu/webegn/index.php?act=6
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มหาวิทยาลยักรุงเทพ   
http://www.bu.ac.th 

ถนนพระราม 4  คลองเตย  กรุงเทพ ฯ 10110 
  โทรศัพท  0-2350-3500 

คณะมนุษยศาสตร 
http://hu.bu.ac.th 

คณะบัญชี 
http://account.bu.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.bu.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://ba.bu.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://fab.bu.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://econ.bu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://eng.bu.ac.th/201 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://science.bu.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.bu.ac.th/th/academic/graduate.php 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
http://www.bu.ac.th/th/academic/buic.php 

ภาคพิเศษ  (ภาคค่ํา) 
http://www.bu.ac.th/th/academic/special.php 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

http://www.bu.ac.th
http://account.bu.ac.th
http://ba.bu.ac.th
http://hu.bu.ac.th
http://law.bu.ac.th
http://econ.bu.ac.th
http://science.bu.ac.th
http://fab.bu.ac.th
http://eng.bu.ac.th/201
http://www.bu.ac.th/th/academic/graduate.php
http://www.bu.ac.th/th/academic/buic.php
http://www.bu.ac.th/th/academic/special.php
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วิทยาเขตรังสิต 
http://www.bu.ac.th/th/aboutbu/maps_directions.php 

9/1 หมูที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธาน ี12120 
โทรศัพท 0-2902-0299 

คณะบัญชี 
http://www.bu.ac.th/th/academic/accountin

คณะนิติศาสตร 
http://www.bu.ac.th/th/academic/law.php 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.bu.ac.th/th/academic/business 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.bu.ac.th/th/academic/economic

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.bu.ac.th/th/academic/engineer 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.bu.ac.th/th/academic/science 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.bu.ac.th/th/academic/graduate.php 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
http://www.bu.ac.th/th/academic/buic.php 

ภาคพิเศษ  (ภาคค่ํา) 
http://www.bu.ac.th/th/academic/special.php 

คณะมนุษยศาสตร 
http://www.bu.ac.th/th/academic/human 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://www.bu.ac.th/th/academic/fineart  

คณะนิเทศศาสตร 
http://www.bu.ac.th/th/academic/comarts 

http://www.bu.ac.th/th/aboutbu/maps_directions.php
http://www.bu.ac.th/th/academic/accountin
http://www.bu.ac.th/th/academic/business
http://www.bu.ac.th/th/academic/comarts
http://www.bu.ac.th/th/academic/law.php
http://www.bu.ac.th/th/academic/economic
http://www.bu.ac.th/th/academic/science
http://www.bu.ac.th/th/academic/fineart
http://www.bu.ac.th/th/academic/engineer
http://www.bu.ac.th/th/academic/human
http://www.bu.ac.th/th/academic/graduate.php
http://www.bu.ac.th/th/academic/buic.php
http://www.bu.ac.th/th/academic/special.php
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มหาวิทยาลยัเกริก   
http://www.krirk.ac.th 

เลขที่ 3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
  โทรศัพท  0-2552-3500-9 , 0-2970-5820 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://econ.krirk.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://ba.krirk.ac.th 

                     คณะศิลปศาสตร 
                  http://art.krirk.ac.th 

คณะนิเทศศาสตร 
http://ca.krirk.ac.th 

                      คณะนิติศาสตร 
                  http://law.krirk.ac.th 

                                                     วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 
                                                        http://pcc.krirk.ac.th 

http://www.krirk.ac.th
http://econ.krirk.ac.th
http://ba.krirk.ac.th
http://art.krirk.ac.th
http://ca.krirk.ac.th
http://law.krirk.ac.th
http://pcc.krirk.ac.th
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มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตพัฒนาการ      

http://run.kbu.ac.th 

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท  0-2320-2777 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Business 

คณะศิลปศาสตร 
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Liberal_

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Science 

คณะนิติศาสตร 
http://law.kbu.ac. 

คณะนิเทศศาสตร 
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty 

คณะจิตวิทยา 
http://psy.kbu.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.kbu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://eng.kbu.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
http://arch.kbu.ac.th 

International Program 
http://www.intercol.kbu.ac.th 

http://run.kbu.ac.th
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Business
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Liberal_
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Science
http://law.kbu.ac
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty
http://psy.kbu.ac.th
http://grad.kbu.ac.th
http://eng.kbu.ac.th
http://arch.kbu.ac.th
http://www.intercol.kbu.ac.th
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วิทยาเขตพัฒนาการ   
http://run.kbu.ac.th 

60 ม.7 ถนนรมเกลา แขวงมนีบุรี เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510  
โทรศัพท  0-2904-2222 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Business 

คณะศิลปศาสตร 
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Liberal_

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Science 

คณะนิติศาสตร 
http://law.kbu.ac. 

คณะนิเทศศาสตร 
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty 

คณะจิตวิทยา 
http://psy.kbu.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.kbu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://eng.kbu.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
http://arch.kbu.ac.th 

International Program 
http://www.intercol.kbu.ac.th 

http://run.kbu.ac.th
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Business
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Liberal_
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty/Science
http://law.kbu.ac
http://run.kbu.ac.th/Thai/Faculty
http://psy.kbu.ac.th
http://grad.kbu.ac.th
http://eng.kbu.ac.th
http://arch.kbu.ac.th
http://www.intercol.kbu.ac.th
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มหาวทิยาลยัคริสเตยีน     

 http://www.christian.ac.th 

144 หมู่ 7 ตาํบลดอนยายหอม  อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  73000 

โทรศพัท ์ 0-3422-9480-97 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

http://nurse.christian.ac.th 

 คณะสหเวชศาสตร์ 

http://service.christian.ac.th 

 

คณะบัญชีธุรกจิและมัลติมีเดีย 

http://service.christian.ac.th/abm 

 บัณฑิตวทิยาลยั 

http://service.christian.ac.th/gsc 

 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพลก็ซ์ 

http://www.christian.ac.th/siam 

 

มหาวทิยาลยัชินวตัร     

http://www.siu.ac.th 

ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงลาดพร้าว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ 0-2599-0000  

คณะบริหารธุรกจิ 

http://www.siu.ac.th 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http://www.siu.ac.th 

คณะวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ 

http://www.siu.ac.th 

 

http://nurse.christian.ac.th/�
http://service.christian.ac.th/�
http://service.christian.ac.th/abm�
http://service.christian.ac.th/gsc/�
http://www.christian.ac.th/siam�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://www.christian.ac.th
http://www.siu.ac.th
http://www.siu.ac.th
http://www.siu.ac.th
http://www.siu.ac.th
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มหาวิทยาลยัเจาพระยา 
http://www.cpu.ac.th 

144 หมู 7 ตําบลดอนยายหอม  อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
โทรศัพท  0-3422-9480-97 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://office.cpu.ac.th/bba1 

คณะนิเทศศาสตร 
http://office.cpu.ac.th/commart2009 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.cpu.ac.th/science_tech 

คณะศิลปศาสตร 
http://office.cpu.ac.th/buseng 

คณะนิติศาสตร 
http://office.cpu.ac.th/lawfac 

คณะรัฐศาสตร 
http://office.cpu.ac.th/publicfac 

มหาวิทยาลยัเซนตจอหน  
http://www.sju.ac.th 

1124/1-2 Phaholyothin Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900 
โทรศัพท  0-2938-7058-65 ตอ 307 , 315 ,173 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.stjohn.ac.th/sju/faculty.busines

คณะนิเทศศาสตร 
http://www.stjohn.ac.th/sju/facultyca/hom

คณะนิเทศศาสตร 
http://www.stjohn.ac.th/sju/facultyca/hom

คณะศิลปศาสตร 
http://www.stjohn.ac.th/la 

คณะนิติศาสตร 
http://www.stjohn.ac.th/sju/facultylaw 

http://www.cpu.ac.th
http://office.cpu.ac.th/bba1
http://office.cpu.ac.th/commart2009
http://www.cpu.ac.th/science_tech
http://office.cpu.ac.th/buseng
http://office.cpu.ac.th/lawfac
http://office.cpu.ac.th/publicfac
http://www.sju.ac.th
http://www.stjohn.ac.th/sju/faculty.busines
http://www.stjohn.ac.th/sju/facultyca/hom
http://www.stjohn.ac.th/sju/facultyca/hom
http://www.stjohn.ac.th/la
http://www.stjohn.ac.th/sju/facultylaw
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   
http://www.mut.ac.th 

ถนนเชื่อมสัมพันธ แขวงกระทุมราย เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท   0-2988-3655 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.mut.ac. 

คณะวิทยาการเทคโลยีสารสนเทศ 
http://www.it.mut.ac.th 

                   คณะบริหารธุรกิจ 
           http://www.mbs.mut.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.chemistry.mut.ac.th 

                      คณะสัตวแพทย 
              http://www.vet.mut.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.mba.mut.ac.th 

มหาวิทยาลยัเว็บสเตอร  (ประเทศไทย)   
http://www.webster.ac.th/admissions-and-aid 

518/5  มณียาเซ็นเตอร ช้ัน 7  ถ.เพลินจิต  กรุงเทพฯ  10330 

http://www.mut.ac.th
http://www.eng.mut.ac
http://www.it.mut.ac.th
http://www.mbs.mut.ac.th
http://www.chemistry.mut.ac.th
http://www.vet.mut.ac.th
http://www.mba.mut.ac.th
http://www.webster.ac.th/admissions-and-aid
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มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 

http://www.dpu.ac.th/2011 

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท  0-2954-7300-29 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.dpu.ac.th/busines 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.dpu.ac.th/eng/2012 

คณะการบัญช ี
http://www.dpu.ac.th/account 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.it.dpu.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.dpu.ac.th/economics 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://www.dpu.ac.th/finearts 

คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค 
http://www.dpu.ac.th/law 

คณะรัฐประศาสนศาสตร 
http://www.dpu.ac.th/pa 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
http://www.dpu.ac.th/artsciences 

สถาบันภาษา 
http://li.dpu.ac.th 

คณะนิเทศศาสตร 
http://www.dpu.ac.th/commarts 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.dpu.ac.th/graduate 

วิทยาลัยครุศาสตร 
http://www.dpu.ac.th/licr 

วิทยาลัยนานาชาติจีน  (KDCIC) 
http://www.dpu.ac.th/chinese 

วิทยาลัยนานาชาติ ( DPUIC )  
http://www.dpu.ac.th/dpuic 

http://www.dpu.ac.th/2011
http://www.dpu.ac.th/busines
http://www.dpu.ac.th/eng/2012
http://www.dpu.ac.th/account
http://www.it.dpu.ac.th
http://www.dpu.ac.th/economics
http://www.dpu.ac.th/finearts
http://www.dpu.ac.th/law
http://www.dpu.ac.th/pa
http://www.dpu.ac.th/artsciences
http://li.dpu.ac.th
http://www.dpu.ac.th/commarts
http://www.dpu.ac.th/graduate
http://www.dpu.ac.th/licr
http://www.dpu.ac.th/chinese
http://www.dpu.ac.th/dpuic
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มหาวิทยาลยันอรท – เชียงใหม   
http://www.northcm.ac.th 

169  ม.3  ต.หวยแกว  อ.หางดง  จ.เชียงใหม  50230   
โทรศัพท  0-8381-9999  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.northcm.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://www.law.northcm.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.ba.northcm.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.science-ncu.com 

คณะสังคมศาสตรและศิลปศาสตร 
http://www.social.northcm.ac.th/ncucms 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.grad.northcm.ac.th/ncucms 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
http://www.grad.northcm.ac.th 

http://www.northcm.ac.th
http://www.eng.northcm.ac.th
http://www.law.northcm.ac.th
http://www.ba.northcm.ac.th
http://www.science-ncu.com
http://www.social.northcm.ac.th/ncucms
http://www.grad.northcm.ac.th/ncucms
http://www.grad.northcm.ac.th
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    มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี  
http://www.ptu.ac.th 

140 หมู 4 ถนน ติวานนท-ปทุมธานี ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   
โทรศัพท   0-2975-6999 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.ptu.ac.th/engineering 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.ptu.ac.th/business 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.ptu.ac.th/it 

คณะนิติศาสตร 
http://www.ptu.ac.th/LLB/LLB 

คณะรัฐศาสตร 
http://www.ptu.ac.th/political/template 

คณะรัฐศาสตร 
http://www.ptu.ac.th/political/template 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.ptu.ac.th/liberalarts 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.ptu.ac.th/th/ns 

คณะบัญชี 
http://www.accptu.com 

                     บัณฑิตวิทยาลัย 
      http://www.ptu.ac.th/graduateptu 

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 
http://www.ptu.ac.th/th/ph 

http://www.ptu.ac.th
http://www.ptu.ac.th/engineering
http://www.ptu.ac.th/business
http://www.ptu.ac.th/it
http://www.ptu.ac.th/LLB/LLB
http://www.ptu.ac.th/political/template
http://www.ptu.ac.th/political/template
http://www.ptu.ac.th/liberalarts
http://www.ptu.ac.th/th/ns
http://www.accptu.com
http://www.ptu.ac.th/graduateptu
http://www.ptu.ac.th/th/ph
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ถ.ซูเปอร์ไฮเวยเ์ชียงใหม่-ลาํปาง  อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 

โทรศพัท ์  0-5324-1255 , 0-5385-1478  ถึง  0-5385-1486 

คณะศิลปศาสตร์ 

http://arts.payap.ac.th 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

http://pharmacy.payap.ac.th 

 คณะบริหารธุรกจิ 

http://business.payap.ac.th 

 

คณะนิเทศศาสตร์ 

http://comm-arts.payap.ac.th 

 
คณะวทิยาศาสตร์ 

http://science.payap.ac.th/2010 

 

คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร 

http://account.payap.ac.th 

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

http://sh.payap.ac.th 

 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

http://nurse.payap.ac.th 

 
คณะนิติศาสตร์ 

http://law.payap.ac.th 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

http://economics.payap.ac.th 

 คณะพยาบาลศาสตร์แทคคอร์มิค 

http: http://nurse.payap.ac.th/main/ 

 

 

วทิยาลยัดุริยศิลป์ 

http://music.payap.ac.th 

 
วทิยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกลิวารี 

http://mcd.payap.ac.th/mcd 

 

มหาวทิยาลยัพายพั 

วทิยาเขตแม่คาว 

http://www.payap.ac.th 

 

http://arts.payap.ac.th/�
http://pharmacy.payap.ac.th/�
http://business.payap.ac.th/�
http://comm-arts.payap.ac.th/�
http://account.payap.ac.th/�
http://sh.payap.ac.th/�
http://nurse.payap.ac.th/�
http://law.payap.ac.th/�
http://economics.payap.ac.th/�
http://music.payap.ac.th/�
http://mcd.payap.ac.th/mcd/�
http://www.payap.ac.th
http://science.payap.ac.th/2010
http://nurse.payap.ac.th/main
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มหาวิทยาลยัพายัพ 
วิทยาเขตแกวนวรัฐ 
http://www.payap.ac.th 

ถนนแกวนวรัฐ  อําเภอเมือง จังหวดัเชยีงใหม  50000 
โทรศัพท   0-5324-2484  ,  0-5324-3969  และ 0-5330-6512-3 

คณะศิลปศาสตร 
http://arts.payap.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร 
http://pharmacy.payap.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://business.payap.ac.th 

คณะนิเทศศาสตร 
http://comm-arts.payap.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://science.payap.ac.th/2010 

คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร 
http://account.payap.ac.th 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
http://sh.payap.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค 
http://nurse.payap.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.payap.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://economics.payap.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตรแทคคอรมิค 
http://nurse.payap.ac.th 

วิทยาลัยดุริยศิลป 
http://music.payap.ac.th 

วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี 
http://mcd.payap.ac.th/mcd 

http://www.payap.ac.th
http://arts.payap.ac.th
http://pharmacy.payap.ac.th
http://business.payap.ac.th
http://comm-arts.payap.ac.th
http://science.payap.ac.th/2010
http://account.payap.ac.th
http://sh.payap.ac.th
http://nurse.payap.ac.th
http://law.payap.ac.th
http://economics.payap.ac.th
http://nurse.payap.ac.th
http://music.payap.ac.th
http://mcd.payap.ac.th/mcd
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มหาวิทยาลยัพายัพ 
วิทยาเขตธารแกว 

http://www.payap.ac.th 

ถนนหวยแกว  อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม 50200 
โทรศัพท   0-5340-0051 , 0-5340-0370-2 

คณะศิลปศาสตร 
http://arts.payap.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร 
http://pharmacy.payap.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://business.payap.ac.th 

คณะนิเทศศาสตร 
http://comm-arts.payap.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://science.payap.ac.th/2010 

คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร 
http://account.payap.ac.th 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
http://sh.payap.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค 
http://nurse.payap.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.payap.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://economics.payap.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตรแทคคอรมิค 
http://nurse.payap.ac.th 

วิทยาลัยดุริยศิลป 
http://music.payap.ac.th 

วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี 
http://mcd.payap.ac.th/mcd 

http://www.payap.ac.th
http://arts.payap.ac.th
http://pharmacy.payap.ac.th
http://business.payap.ac.th
http://comm-arts.payap.ac.th
http://science.payap.ac.th/2010
http://account.payap.ac.th
http://sh.payap.ac.th
http://nurse.payap.ac.th
http://law.payap.ac.th
http://economics.payap.ac.th
http://nurse.payap.ac.th
http://music.payap.ac.th
http://mcd.payap.ac.th/mcd
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 มหาวิทยาลัยภาคกลาง   
http://www.tuct.ac.th 

ตู ปณ.1 ปณ.สวรรควิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค 60001   
โทรศัพท  0-5680-1629  , 0-5680-1822-4  (ตอ 124) 

คณะบัญชี 
http://www.tuct.ac.th/Programs/Accountin

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.tuct.ac.th/programs/p_admin 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.tuct.ac.th/programs/busAdmin 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.tuct.ac.th/Programs/Econ 

คณะนิติศาสตร 
http://www.tuct.ac.th/Programs/Law 

คณะรัฐศาสนศาสตร 
http://www.tuct.ac.th/programs/pubAdmin 

http://www.tuct.ac.th
http://www.tuct.ac.th/Programs/Accountin
http://www.tuct.ac.th/programs/p_admin
http://www.tuct.ac.th/programs/busAdmin
http://www.tuct.ac.th/Programs/Econ
http://www.tuct.ac.th/Programs/Law
http://www.tuct.ac.th/programs/pubAdmin
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มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

http://www.neu.ac.th 

ที่ตั้ง 199/19 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  40000 
โทรศัพท  0-4322-2959-61 

คณะคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/4 

คณะนิติศาสตร 
http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/5 

คณะนิเทศศาสตร 
http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/8 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/6 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/7 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/9 

http://www.neu.ac.th
http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/4
http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/5
http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/8
http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/6
http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/7
http://www.neu.ac.th/index.php/cms/index/9
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 มหาวิทยาลัยรังสิต   
http://www.rsu.ac.th 

เลขที่ 52/347 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวดัปทุมธานี  โทรศัพท  0-2791-5670 

คณะแพทยศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/medicine 

คณะทัศนมาตรศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/therapy 

คณะทันตแพทยศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/dental 

คณะการทูตและการตางประเทศ 
http://www.rsu.ac.th/idis/en 

คณะเภสัชศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/pharmacy 

คณะทัศนศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/optology 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/nurse 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/engineer 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/science 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://it.rsu.ac.th 

คณะกายภาพบําบัด 
http://www.rsu.ac.th/therapy 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 
http://www.rsu.ac.th/biotech 

คณะเทคนิคการแพทย 
http://www.rsu.ac.th/medtech 

คณะการบิน 
http://www.rsu.ac.th 

คณะการแพทยแผนตะวันออก 
http://www.rsu.ac.th/oriental_med 

คณะนิเทศศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/comarts 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/libarts 

คณะนิติศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/law 

คณะนวัตกรรมสังคม 
http://www.rsu.ac.th/csi 

คณะศึกษาศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/education 

http://www.rsu.ac.th
http://www.rsu.ac.th/medicine
http://www.rsu.ac.th/therapy
http://www.rsu.ac.th/dental
http://www.rsu.ac.th/idis/en
http://www.rsu.ac.th/pharmacy
http://www.rsu.ac.th/optology
http://www.rsu.ac.th/nurse
http://www.rsu.ac.th/engineer
http://www.rsu.ac.th/science
http://it.rsu.ac.th
http://www.rsu.ac.th/therapy
http://www.rsu.ac.th/biotech
http://www.rsu.ac.th/medtech
http://www.rsu.ac.th
http://www.rsu.ac.th/oriental_med
http://www.rsu.ac.th/comarts
http://www.rsu.ac.th/libarts
http://www.rsu.ac.th/law
http://www.rsu.ac.th/csi
http://www.rsu.ac.th/education
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คณะการทูตและการตางประเทศ 
http://www.rsu.ac.th 

คณะบัญชี 
http://www.rsu.ac.th/acc 

คณะรัฐศาสนศาสตร 
http://www.rsu.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/econ 

คณะบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร 
http://www.rsu.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
http://www.rsu.ac.th/architect 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.rsu.ac.th/business 

คณะศิลปและการออกแบบ 
http://www.rsu.ac.th/arts 

คณะดิจิทัลอารต 
http://www.rsu.ac.th 

คณะดนตร ี
http://www.rsu.ac.th 

สถาบันการบนิ 
http://www.rsu.ac.th/pilot 

วิทยาลัยดนตรี 
http://www.rsu.ac.th/music 

คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 
http://www.rsu.ac.th/hospitality 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   
http://www.rsu.ac.th 

http://www.rsu.ac.th
http://www.rsu.ac.th
http://www.rsu.ac.th/acc
http://www.rsu.ac.th
http://www.rsu.ac.th/econ
http://www.rsu.ac.th
http://www.rsu.ac.th/architect
http://www.rsu.ac.th/business
http://www.rsu.ac.th/arts
http://www.rsu.ac.th
http://www.rsu.ac.th
http://www.rsu.ac.th/pilot
http://www.rsu.ac.th/music
http://www.rsu.ac.th/hospitality
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มหาวิทยาลยัรัตนบัณฑิต 
http://www.rbac.ac.th 

ซอยลาดพราว 107 ถนนลาดพราว  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท  0-2375-4480-6 

คณะนิติศาสตร 
http://www1.rbac.ac.th/law 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www1.rbac.ac.th/science 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.rbac.ac.th/business 

คณะนิเทศศาสตร 
http://www1.rbac.ac.th/comart 

คณะศิลปศาสตร 
http://www1.rbac.ac.th/arteng 

คณะบัญชี 
http://203.144.133.41/accounting 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.rbac.ac.th/site/index.php/welco

คณะศิลปกรรมศาสตร 
http://www.rbac.ac.th/site/index.php/welco

http://www.rbac.ac.th
http://www1.rbac.ac.th/law
http://www1.rbac.ac.th/science
http://www.rbac.ac.th/business
http://www1.rbac.ac.th/comart
http://www1.rbac.ac.th/arteng
http://203.144.133.41/accounting
http://www.rbac.ac.th/site/index.php/welco
http://www.rbac.ac.th/site/index.php/welco
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มหาวิทยาลยัราชธานี 
http://www.rtu.ac.th 

261 ถ.เล่ียงเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000  
โทรศัพท   0-4531-9900 , 0-8646-8417-2 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse.rtu.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.rtu.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://bus.rtu.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://art.rtu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://eng.rtu.ac.th 

คณะการศึกษาปฐมวัย 
http://prim.rtu.ac.th 

มหาวิทยาลยัราชธานี 
วิทยาเขตอุดรธานี 

http://www.ratchathani.ac.th 

เลขที่ 293 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลหนองขอนกวาง อําเภอเมอืง อุดรธานี 41000 
โทรศัพท  0-4232-3188-90 , 0-4220-4519-20 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse.rtu.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.rtu.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://bus.rtu.ac.th 

http://www.rtu.ac.th
http://nurse.rtu.ac.th
http://law.rtu.ac.th
http://bus.rtu.ac.th
http://art.rtu.ac.th
http://eng.rtu.ac.th
http://prim.rtu.ac.th
http://www.ratchathani.ac.th
http://nurse.rtu.ac.th
http://law.rtu.ac.th
http://bus.rtu.ac.th
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มหาวิทยาลยัวงษชวลิตกุล   
http://web.vu.ac.th 

261 ถ.เล่ียงเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000  
โทรศัพท  0-4531-9900 , 0-86-4684172 

คณะนิติศาสตร 
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com

คณะนิเทศศาสตร 
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com

คณะบริหารธุรกิจ 
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com

คณะเศรษฐศาสตร 
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com

คณะพยาบาลศาสตร 
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com

คณะสาธารณสุขศาสตร 
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com

คณะศึกษาศาสตร 
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=11&id=27 

มหาวิทยาลยัเอเชียน   
 http://www.asianust.ac.th 

89 หมู 12 ถนนทางหลวง 331 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง  
จังหวดัชลบุรี 20260 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.asianust.ac.th/engineering 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.asianust.ac.th/multimedia 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.asianust.ac.th/business 

http://web.vu.ac.th
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com
http://web.vu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=11&id=27
http://www.asianust.ac.th
http://www.asianust.ac.th/engineering
http://www.asianust.ac.th/multimedia
http://www.asianust.ac.th/business
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มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

http://www.western.ac.th 

600 ต.สระลงเรือ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 
โทรศัพท  0-3565-1000   

คณะทันตแพทยศาสตร 
http://www.western.ac.th/home/western/de

คณะบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจ 
http://www.western.ac.th/home/western/hi

คณะสัตวแพทยศาสตร 
http://www.western.ac.th/home/western/ve

คณะนิติศาสตร 
http://www.western.ac.th/home/western/hi

คณะเทคนิคการแพทย 
http://www.western.ac.th/home/western/M

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.western.ac.th/home/western/hi

คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 
http://www.western.ac.th/home/western/N

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
http://www.western.ac.th/home/western/hi

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.western.ac.th/home/western/G

คณะสาธารณสุขศาสตร 
http://www.western.ac.th/home/western/hi

วิทยาลัยการศึกษาผานระบบเครือขาย 
http://www.western.ac.th/home/western/cn

คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 
www.western.ac.th/home/western/Nurse/h

http://www.western.ac.th
http://www.western.ac.th/home/western/de
http://www.western.ac.th/home/western/hi
http://www.western.ac.th/home/western/ve
http://www.western.ac.th/home/western/hi
http://www.western.ac.th/home/western/M
http://www.western.ac.th/home/western/hi
http://www.western.ac.th/home/western/N
http://www.western.ac.th/home/western/hi
http://www.western.ac.th/home/western/G
http://www.western.ac.th/home/western/hi
http://www.western.ac.th/home/western/cn
http://www.western.ac.th/home/western/Nurse/h
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มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
วิทยาเขตบางเขน 
http://web.spu.ac.th 

61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท  0-2579-1111 , 0-2561-2222 

คณะบริหารธุรกิจ  
http://business.spu.ac.th 

คณะศิลปศาสตร  
http://web.spu.ac.th/liberal-arts 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
http://web.spu.ac.th/architecture 

คณะวิศวกรรมศาสตร  
http://web.spu.ac.th/engineer 

คณะนิติศาสตร 
http://web.spu.ac.th/law 

คณะบัญชี 
http://web.spu.ac.th/account 

คณะเศรษฐศาสตร  
http://web.spu.ac.th/economics 

คณะดิจิทัลมีเดีย  
http://web.spu.ac.th/sdm 

คณะดิจิทัลมีเดีย  
http://web.spu.ac.th/sdm 

Sripatum International College 
http://web.spu.ac.th/intl 

คณะนิเทศศาสตร 
http://web.spu.ac.th/commarts 

http://web.spu.ac.th
http://business.spu.ac.th
http://web.spu.ac.th/liberal-arts
http://web.spu.ac.th/architecture
http://web.spu.ac.th/engineer
http://web.spu.ac.th/law
http://web.spu.ac.th/account
http://web.spu.ac.th/economics
http://web.spu.ac.th/sdm
http://web.spu.ac.th/sdm
http://web.spu.ac.th/commarts
http://web.spu.ac.th/intl
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มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี-วิทยาคารพญาไท 

http://www.east.spu.ac.th 

79 หมู 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทรศัพท  0-3874-3690   ถึง 9 ,  0-3827-6591  (อัตโนมตัิ) 

คณะบริหารธุรกิจ  
http://business.east.spu.ac.th 

คณะศิลปศาสตร  
http://liberal.east.spu.ac.th/liberal/depart/in

คณะบัญชี 
http://accounting.east.spu.ac.th/account/de

คณะวิศวกรรมศาสตร  
http://web.spu.ac.th/engineer 

คณะนิติศาสตร 
http://law.east.spu.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://it.east.spu.ac.th/informatics/depart/in

คณะนิเทศศาสตร 
http://comm.east.spu.ac.th/comart/depart/index.php 

http://www.east.spu.ac.th
http://business.east.spu.ac.th
http://liberal.east.spu.ac.th/liberal/depart/in
http://accounting.east.spu.ac.th/account/de
http://web.spu.ac.th/engineer
http://law.east.spu.ac.th
http://it.east.spu.ac.th/informatics/depart/in
http://comm.east.spu.ac.th/comart/depart/index.php
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มหาวิทยาลยัสยาม   
http://www.siam.edu 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  
โทรศัพท  0-2867-8088  , 0-2868-6000 

International  collage 
http://www.inter.siam.edu 

Inter Hotel & Tourism  Management 
http://hotelmag.siam.edu 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://eng.siamu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://www.science.siam.edu 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nursing.siam.edu 

คณะเภสัชศาสตร 
http://pharmacy.siam.edu 

คณะเภสัชศาสตร 
http://pharmacy.siam.edu 

คณะนิติศาสตร 
http://law.siam.edu 

คณะนิเทศศาสตร 
http://www.commarts.siam.edu 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.siam.edu/siamedu_liberalarts 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://itschool.siam.edu 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
http://gse.siam.edu/ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
http://grad.siam.edu/mpa/index_mpa.html 

http://www.siam.edu
http://www.inter.siam.edu
http://hotelmag.siam.edu
http://eng.siamu.ac.th
http://www.science.siam.edu
http://nursing.siam.edu
http://pharmacy.siam.edu
http://pharmacy.siam.edu
http://law.siam.edu
http://www.commarts.siam.edu
http://www.siam.edu/siamedu_liberalarts
http://itschool.siam.edu
http://gse.siam.edu
http://grad.siam.edu/mpa/index_mpa.html
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มหาวิทยาลยัหอการคาไทย   
http://www.utcc.ac.th 

126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท  0-2697-6000 

National Program 
http://department.utcc.ac.th/interoffice/ 

คณะมนุษยศาสตร 
http://humanities.utcc.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://utcc2.utcc.ac.th/faculties/business 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://science.utcc.ac.th 

คณะบัญชี 
http://utcc2.utcc.ac.th/faculties/accountanc

คณะนิเทศศาสตร 
http://commarts.utcc.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร 
http://economics.utcc.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://department.utcc.ac.th/engineer 

คณะนิติศาสตร 
http://law.utcc.ac.th 

http://www.utcc.ac.th
http://department.utcc.ac.th/interoffice
http://humanities.utcc.ac.th
http://utcc2.utcc.ac.th/faculties/business
http://science.utcc.ac.th
http://utcc2.utcc.ac.th/faculties/accountanc
http://commarts.utcc.ac.th
http://economics.utcc.ac.th
http://department.utcc.ac.th/engineer
http://law.utcc.ac.th
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    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
          http://www.hcu.ac.th 

18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
โทรศัพท  0-2312-6300 

คณะเภสัชศาสตร 
http://www.pharmhcu.com 

คณะกายภาพบําบัด 
http://www.pthcu.org 

คณะการแพทยแผนจีน 
   http://cm.hcu.ac.th/cmed/261412F4-

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 
http://health.hcu.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse.hcu.ac.th 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
http://art.hcu.ac.th 

คณะเทคนิคการแพทย 
http://medtech.hcu.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.hcu.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://ba.hcu.ac.th 

คณะนิเทศศาสตร 
http://commarts.hcu.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://art.hcu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sci.hcu.ac.th 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 
http://social.hcu.ac.th 

http://www.hcu.ac.th
http://www.pharmhcu.com
http://www.pthcu.org
http://cm.hcu.ac.th/cmed/261412F4-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://cm.hcu.ac.th/cmed/261412F4-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://health.hcu.ac.th
http://nurse.hcu.ac.th
http://art.hcu.ac.th
http://medtech.hcu.ac.th
http://law.hcu.ac.th
http://ba.hcu.ac.th
http://commarts.hcu.ac.th
http://art.hcu.ac.th
http://sci.hcu.ac.th
http://social.hcu.ac.th
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มหาวิทยาลยัหาดใหญ   
http://www.hu.ac.th 

125/502 ถนนพลพิชัย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110  
โทรศัพท  0-7420-0300-303 , 0-7442-5000 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://hbs.hu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.hu.ac.th/tech 

คณะนิติศาสตร 
http://www.hu.ac.th/law 

คณะนิเทศศาสตร 
http://ca.hu.ac.th 

คณะรัฐศาสตร 
http://polsci.hu.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.hu.ac.th/graduate 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.hu.ac.th/liberalart 

วิทยาลัยนานาชาตดิิษยศริน 
http://www.hu.ac.th/dric 

http://www.hu.ac.th
http://hbs.hu.ac.th
http://www.hu.ac.th/tech
http://www.hu.ac.th/law
http://ca.hu.ac.th
http://polsci.hu.ac.th
http://www.hu.ac.th/graduate
http://www.hu.ac.th/liberalart
http://www.hu.ac.th/dric
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มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ    
 http://www.au.edu 

ซอยรามคาํแหง 24 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์  0-2719-1919  

คณะพยาบาลศาสตร์ 
http://www.nurse.au.edu 

คณะนิติศาสตร์ 
http://www.law.au.edu 

คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

http://www.biotech.au.edu 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

h http://au.engineeringsociety.net 

 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

hhhttp://www.scitech.au.edu 

    บัณฑิตวทิยาลยั 

http://wwwgrad.au.ed 

 

http://www.au.edu/index2.html�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://www.nurse.au.edu
http://www.law.au.edu
http://www.biotech.au.edu
http://au.engineeringsociety.net
hhhttp://www.scitech.au.edu
http://wwwgrad.au.ed
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มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ 

วทิยาเขตสุวรรณภูม ิ   
 http://www.au.edu 

ถนนบางนา-ตราด จงัหวดัสมุทรปราการ 

โทรศพัท ์ 0-2723-2792   

คณะบริหารธุรกจิ 

http://www.msm.au.edu 

 

คณะดนตรี 

http://www.music.au.edu 

คณะศิลปศาสตร์ 

http://www.arts.au.edu 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

http://www.arch.au.edu 

คณะนิเทศศาสตร์ 

http://www.ca.au.edu 

http://www.au.edu/index2.html�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://www.msm.au.edu
http://www.music.au.edu
http://www.arts.au.edu
http://www.arch.au.edu
http://www.ca.au.edu
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มหาวิทยาลยัอีสเทิรนเอเชีย   
http://www.eau.ac.th/2011 

200 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต(คลอง5) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท  0-2577-1028 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.

               คณะสาธารณสุขศาสตร 
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph

                     คณะนิติศาสตร 
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph

                       คณะการบิน
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph

                    คณะศิลปศาสตร 
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph

               คณะรัฐประศาสนศาสตร 
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph

                   คณะบริหารธุรกิจ
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph

                  คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph

                   คณะนิเทศศาสตร 
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph

                   คณะเภสัชศาสตร 
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph

    หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ 
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph

http://www.eau.ac.th/2011
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph
http://www.eau.ac.th/2011/faculty/faculty.ph
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มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย   
http://www.sau.ac.th 

200 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต(คลอง5) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท   0-2577-1028 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://e_center.sau.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://business.sau.ac.th 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
http://art.sau.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.sau.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://gradschool.sau.ac.th 

มหาวิทยาลยัฟารอีสเทอรน   
http://www2.feu.ac.th 

เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 
โทรศัพท 0-5320-1800-4 

คณะศิลปศาสตร 
http://arts.feu.ac.th 

คณะนิเทศศาสตร 
http://www2.feu.ac.th/acad/ca 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sci.feu.ac.th 

คณะบริหารรัฐกิจ 
http://www2.feu.ac.th/acad/padmin 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www2.feu.ac.th/mba 

http://www.sau.ac.th
http://e_center.sau.ac.th
http://business.sau.ac.th
http://art.sau.ac.th
http://law.sau.ac.th
http://gradschool.sau.ac.th
http://www2.feu.ac.th
http://arts.feu.ac.th
http://www2.feu.ac.th/acad/ca
http://sci.feu.ac.th
http://www2.feu.ac.th/acad/padmin
http://www2.feu.ac.th/mba
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มหาวิทยาลยัเนชั่น   
http://it.nation.ac.th 

444 ถ.วชิราวุธดําเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000  
โทรศัพท  0-5426-5170 - 6 

                     คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.yonok.ac.th/business 

คณะนิติศาสตร 
http://www.yonok.ac.th/nniti 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
http://www.yonok.ac.th/soci 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.yonok.ac.th/mba 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.yonok.ac.th/nscience 

หลักสูตรนานาชาต ิ
http://www.yonok.ac.th/yic 

มหาวิทยาลยัธนบุรี     
http://www.thonburi-u.ac.th 

248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศัพท  0-2809-0823-27 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/engineer 

        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/science 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/business 

คณะบัญชี 
http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/account 

คณะการจัดการทองเที่ยวและบริการ 
http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/tourist 

http://it.nation.ac.th
http://www.yonok.ac.th/business
http://www.yonok.ac.th/nniti
http://www.yonok.ac.th/soci
http://www.yonok.ac.th/mba
http://www.yonok.ac.th/nscience
http://www.yonok.ac.th/yic
http://www.thonburi-u.ac.th
http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/engineer
http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/science
http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/business
http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/account
http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/tourist
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มหาวิทยาลยัธนบุรี 
ศูนยบริการวิชาการศรีวัฒนา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 
http://www.stech.ac.th 

29 สุขุมวิท 64/2 ซอยศรีวัฒนา แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท  0-2744-9418-22 , 0-8398-9320-4 

การตลาด 
http://www.stech.ac.th/department/MKD/Market

การบัญชี 
http://www.stech.ac.th/department/ACD/index.a

นิเทศศาสตร 
http://www.stech.ac.th/department/MKD/MASS/

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
http://www.stech.ac.th/department/BCD/Index.a

การจัดการ 
http://www.stech.ac.th/admissionstd.aspx# 

http://www.stech.ac.th
http://www.stech.ac.th/department/MKD/Market
http://www.stech.ac.th/department/ACD/index.a
http://www.stech.ac.th/department/MKD/MASS
http://www.stech.ac.th/department/BCD/Index.a
http://www.stech.ac.th/admissionstd.aspx#
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มหาวทิยาลยัธนบุรี 

ศูนย์สงขลาเทคโนโลย ี

โรงเรียนสงขลาเทคโนโลย ี

http://www.thonburi-u.ac.th 

175 ม.8 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูชา้ง  อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

โทรศพัท ์ 0-8649-8139-5, 0-8425-7796-2 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

http://www.thonburiu.ac.th/trucd/engineer/

 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

http://www.thonburiu.ac.th/trucd/science/i

 
คณะบริหารธุรกจิ 

http://www.thonburiu.ac.th/trucd/business/

 

คณะบัญชี 

http://www.thonburiu.ac.th/trucd/account/i

 

 
คณะการจัดการท่องเทีย่วและบริการ 

http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/tourist/index.htm 

มหาวทิยาลยัธนบุรี 

ศูนย์บริการวชิาการภาคเหนือ 

http://www.norththonburi.com/index.php

 
197 หมู่ 8 ต.บา้นธิ อ.บา้นธิ จ.ลาํพนู 51180 

โทรศพัท ์ 0-5355-9297 

คณะบริหาร 

http://www.norththonburi.com 

คณะบัญชี 

http://www.norththonburi.com 

http://www.thonburi-u.ac.th
http://www.thonburiu.ac.th/trucd/engineer
http://www.thonburiu.ac.th/trucd/science/i
http://www.thonburiu.ac.th/trucd/business
http://www.thonburiu.ac.th/trucd/account/i
http://www.thonburi-u.ac.th/trucd/tourist/index.htm
http://www.norththonburi.com/index.php
http://www.norththonburi.com
http://www.norththonburi.com
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มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา   
http://www.yiu.ac.th 

ที่อยู 135/8 หมู 3 บานโสรง ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง  
จังหวดัปตตานี 94160 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://fst-yiu.net 

คณะอิสลามศึกษา 
http://www.fis1998.net 

คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร 
http://lasc.yiu.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.yiu.ac.th 

สถาบันอัสสลาม 
http://al-salamyiu.org 

สถาบันภาษานานาชาต ิ
http://www.ila.yiu.ac.th 

http://www.yiu.ac.th
http://fst-yiu.net
http://www.fis1998.net
http://lasc.yiu.ac.th
http://grad.yiu.ac.th
http://al-salamyiu.org
http://www.ila.yiu.ac.th
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มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   
http://www.bkkthon.ac.th 

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  
โทรศัพท  0-2800-6800-5  

                     คณะบริหารธุรกิจ
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

               คณะสาธารณสุขศาสตร  
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

                          คณะบัญชี 
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

                  คณะดุริยางคศาสตร  
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

                 คณะพยาบาลศาสตร  
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

                      คณะนิติศาสตร  
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

                     คณะรัฐศาสตร                          
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

                    คณะนิเทศศาสตร  
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

         คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

          คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

                    คณะศิลปศาสตร  
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

                   บัณฑิตวิทยาลัย  
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar

http://www.bkkthon.ac.th
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
http://bkkthon.ac.th/department.html?iddepar
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วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ   
http://www.ckc.ac.th 

เลขที่ 99 หมู6 ถนนศรีสะเกษ-อุบล ตําบลโพธิ์ อําเภอเมอืงศรีสะเกษ   
จังหวดัศรีสะเกษ 33000 

                 คณะพยาบาลศาสตร      

http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?page=
                    คณะรัฐศาสตร   
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?pag

                  คณะบริหารศาสตร   
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?pag

คณะนิติศาสตร 
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?pag

                                                   คณะสาธารณสุขศาสตร   
                                  http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?page=he 

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง   
http://www.ckc.ac.th/rayong 

               คณะสาธารณสุขศาสตร   
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?page=

                     คณะนิติศาสตร   
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?page=

                     คณะรัฐศาสตร   
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?pag

                  คณะบริหารศาสตร   
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?pag

http://www.ckc.ac.th
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?page=
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?pag
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?pag
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?pag
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?page=he
http://www.ckc.ac.th/rayong
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?page=
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?page=
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?pag
http://www.ckc.ac.th/ckc54/home.php?pag
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มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย – แปซิฟก 
วิทยาเขตกรุงเทพ      

http://www.missioncollege.edu 

430 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท  0-2280-8243-6 

มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย – แปซิฟก 
วิทยาเขตมวกเหล็ก      

http://www.missioncollege.edu 

195 หมูที่ 3 ตําบล/อําเภอมวกเหล็ก สระบรีุ 10810 (ตู ป.ณ. 4) 
โทรศัพท  0-3634-4758-9 

วิทยาลัยแสงธรรม     
http://www.saengtham.ac.th 

20 หมู 6  ถนนเพชรเกษม  สามพราน  นครปฐม  73110 
โทรศัพท  0-2429-0100-3 

คณะมนุษยศาสตร 
http://www.saengtham.ac.th/th/faculty-humanities 

คณะศาสนศาสตร 
http://www.saengtham.ac.th/th/faculty-religious-studies 

http://www.missioncollege.edu
http://www.missioncollege.edu
http://www.saengtham.ac.th
http://www.saengtham.ac.th/th/faculty-humanities
http://www.saengtham.ac.th/th/faculty-religious-studies
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วิทยาลัยเชียงราย   
http://www.crc.ac.th 

430 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท  0-2280-8243-6 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.crc.ac.th/newstudent55   

คณะสาธารณสุขศาสตร 
http://www.crc.ac.th/newstudent55/health/

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.crc.ac.th/newstudent55   

คณะศิลปศาสตร 
http://www.crc.ac.th/newstudent55/menu/i

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.crc.ac.th/newstudent55/nurse/detail04.pdf 

วิทยาลัยเซนตเทเรซา – อินต ิ  
http://stic.ac.th 

1 Moo 6 Rangsit-Nakornnayok Road (Klong 14),Bungsan Ongkarak Nakornnayok 26120 
โทรศัพท  0-2234-5599 

 คณะพยาบาลศาสตร 
  http://nurse.stic.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://admis.stic.ac.th/tution/2012/2012_tuition_f

คณะบริหารธุรกิจ 

http://admis.stic.ac.th/tution/2012/2012_tuition_f

คณะสาธารณสุขศาสตร 
http://admis.stic.ac.th/tution/2012/2012_tuition_f

คณะบริหารธุรกิจ 

http://admis.stic.ac.th/tution/2012/2012_tuition_fees_SIP_BSc_1_TH_FINAL_SEP.pdf   

http://www.crc.ac.th
http://www.crc.ac.th/newstudent55
http://www.crc.ac.th/newstudent55/health
http://www.crc.ac.th/newstudent55
http://www.crc.ac.th/newstudent55/menu/i
http://www.crc.ac.th/newstudent55/nurse/detail04.pdf
http://stic.ac.th
http://nurse.stic.ac.th
http://admis.stic.ac.th/tution/2012/2012_tuition_f
http://admis.stic.ac.th/tution/2012/2012_tuition_f
http://admis.stic.ac.th/tution/2012/2012_tuition_f
http://admis.stic.ac.th/tution/2012/2012_tuition_fees_SIP_BSc_1_TH_FINAL_SEP.pdf
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วิทยาลัยเซนตหลุยต   
http://www.slc.ac.th 

19 วิทยาลัยเซนตหลุยส ถนนสาทรใต ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท  0-2675-5304-12 

คณะพยาบาลศาสตร 
http://www.slc.ac.th/nurse 

คณะกายภาพบําบัด 
http://www.slc.ac.th/therapy 

คณะศิลปศาสตร 
http://www.slc.ac.th/arts 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.slc.ac.th 

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง 
http://www.slc.ac.th/cec 

วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก   
http://www.southeast.ac.th 

เลขที่ 290 ถ.สรรพาวุธ แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท  0-2744-7356-65 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://bba.southeast.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.southeast.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://art.southeast.ac.th 

        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
http://it.southeast.ac.th 

http://www.slc.ac.th
http://www.slc.ac.th/nurse
http://www.slc.ac.th/therapy
http://www.slc.ac.th/arts
http://grad.slc.ac.th
http://www.slc.ac.th/cec
http://www.southeast.ac.th
http://bba.southeast.ac.th
http://law.southeast.ac.th
http://art.southeast.ac.th
http://it.southeast.ac.th
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วิทยาลัยตาป      
http://www.tapee.ac.th 

8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000  
โทรศัพท  0-7720-4431-2 , 0-7726-4225 

คณะบัญชี 
http://acc.tapee.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://ba.tapee.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://art.tapee.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.tapee.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://scitec.tapee.ac.th 

วิทยาลัยทองสุข      
http://www.thongsook.ac.th 

99/79 ถนนบรมราชชนนี ใกลตางระดับพทุธมลฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน  
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170   โทรศัพท  0-2885-1421 , 0-2448-0005-6 

           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
http://www.thongsook.ac.th/bba.php 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
http://www.thongsook.ac.th/law.php 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
http://www.thongsook.ac.th/account.php 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
http://www.thongsook.ac.th/public.php 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 
http://www.thongsook.ac.th/arts.php 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
http://www.thongsook.ac.th/health.php 

http://www.tapee.ac.th
http://acc.tapee.ac.th
http://ba.tapee.ac.th
http://art.tapee.ac.th
http://law.tapee.ac.th
http://scitec.tapee.ac.th
http://www.thongsook.ac.th
http://www.thongsook.ac.th/bba.php
http://www.thongsook.ac.th/law.php
http://www.thongsook.ac.th/account.php
http://www.thongsook.ac.th/public.php
http://www.thongsook.ac.th/arts.php
http://www.thongsook.ac.th/health.php
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วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต   
http://www.sct.ac.th 

124/1 ต.ที่วัง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทรศัพท  0-7577-0136-7 

                            หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชพีคร ู
                           http://www.sct.ac.th/graduate_curriculum.asp?id=1 

                                          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                           http://www.sct.ac.th/graduate_curriculum.asp?id=2 

วิทยาลัยนครราชสีมา   
http://www.nmc.ac.th 

290 หมู 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท  0-444-66111 

คณะสารสนเทศศาสตร 
http://it.nmc.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://law.nmc.ac.th  

คณะบริหารธุรกิจ 
http://ba.nmc.ac.th  

คณะสาธารณสุขและเทคโนโลยีสุขภาพ 
http://ph.nmc.ac.th  

คณะศิลปศาสตร 
http://art.nmc.ac.th  

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ  (แพทยแผนจีน) 
http://tcm.nmc.ac.th  

คณะเทคนิคการแพทย 
http://mt.nmc.ac.th  

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://gsc.nmc.ac.th  

http://www.sct.ac.th
http://www.sct.ac.th/graduate_curriculum.asp?id=1
http://www.sct.ac.th/graduate_curriculum.asp?id=2
http://www.nmc.ac.th
http://it.nmc.ac.th
http://law.nmc.ac.th
http://ba.nmc.ac.th
http://ph.nmc.ac.th
http://art.nmc.ac.th
http://tcm.nmc.ac.th
http://mt.nmc.ac.th
http://gsc.nmc.ac.th
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วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ   
http://www.northbkk.ac.th 

วิทยาเขตสะพานใหม    
6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 

โทรศัพท  0-2972-7200 
วิทยาเขตรังสติ 

59 ม.2 ต.บึงยีโ่ถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทรศัพท  0-2533-1000 

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            http://www.northbkk.ac.th/it 

                     คณะศิลปศาสตร   
          http://www.northbkk.ac.th/la  

                    คณะบริหารธุรกิจ   
      http://www.northbkk.ac.th/home/ba  

                       คณะรัฐศาสตร 
            http://www.northbkk.ac.th/ps 

                                                            บัณฑิตวิทยาลัย    
                                                http://www.northbkk.ac.th/gs  

วิทยาลัยลุมน้ําปง   
http://www.lpc.th.edu 

290 หมู2 ต.หนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก 63000 
โทรศัพท  0-5551-4406 , 0-5551-1844 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.lpc.th.edu/business.html 

คณะมนุษยศาสตร 
      http://www.lpc.th.edu/default.html 

คณะรัฐศาสตร 
http://www.lpc.th.edu/Reportlpc_re.html 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.lpc.th.edu/lpc_re.html 

http://www.northbkk.ac.th
http://www.northbkk.ac.th/it
http://www.northbkk.ac.th/la
http://www.northbkk.ac.th/home/ba
http://www.northbkk.ac.th/ps
http://www.northbkk.ac.th/gs
http://www.lpc.th.edu
http://www.lpc.th.edu/business.html
http://www.lpc.th.edu/default.html
http://www.lpc.th.edu/Reportlpc_re.html
http://www.lpc.th.edu/lpc_re.html
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วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ  
(มหาวิทยาลัยอีสาน)      
http://www.esu.ac.th 

311/1 ถ.ขอนแกน-มัญจาคีรี ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทรศัพท  0-4325-5461 

                     คณะนิติศาสตร 
http://www.esu.ac.th/main/index.php?option=

คณะพยาบาลศาสตร 
http://nurse.esu.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://ba.esu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.engineer-esu.com 

คณะศิลปศาสตร 
http://libarts.esu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sct.esu.ac.th 

คณะนิเทศศาสตร 
http://ca.esu.ac.th/main 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   
http://www.cas.ac.th 

179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทรศัพท  0-4324-6536-8 

                    คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.cas.ac.th/webcas.asp?id=10&nam

                     คณะศิลปศาสตร 
http://www.cas.ac.th/webcas.asp?id=27&nam

คณะนิติศาสตร 
http://www.cas.ac.th/Laws 

                  คณะพยาบาลศาสตร   
http://www.cas.ac.th/webcas.asp?id=5&na

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.itsci.cas.ac.th 

http://www.esu.ac.th
http://www.esu.ac.th/main/index.php?option=
http://nurse.esu.ac.th
http://ba.esu.ac.th
http://www.engineer-esu.com
http://libarts.esu.ac.th
http://sct.esu.ac.th
http://ca.esu.ac.th/main
http://www.cas.ac.th
http://www.cas.ac.th/webcas.asp?id=10&nam
http://www.cas.ac.th/webcas.asp?id=27&nam
http://www.cas.ac.th/Laws
http://www.cas.ac.th/webcas.asp?id=5&na
http://www.itsci.cas.ac.th
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
http://www.polytechnic.ac.th 

749/1 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท  0-4531-1737 

                     แผนกบัญชีธุรกิจ 
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col

               แผนกชางอิเล็คทรอนิค 
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col

                   แผนกคอมพิวเตอร 
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col

                แผนกชางไฟฟากาํลัง 
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col

       แผนกการโรงแรมและการทองเที่ยว   
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col

                     แผนกชางยนต 
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col

          แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col

                   แผนกกอสรางโยธา 
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col

วิทยาลัยพุทธศาสานานาชาต ิ  

http://ibc.ac.th/thai 

442/1 หมู 1 ตาํบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย  
จังหวดันครราชสีมา 30150 

หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรศึกษา 
http://ibc.ac.th/thai/program 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
http://ibc.ac.th/thai/program 

http://www.polytechnic.ac.th
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col
http://www.polytechnic.ac.th/polytechnic/col
http://ibc.ac.th/thai
http://ibc.ac.th/thai/program
http://ibc.ac.th/thai/program
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มหาวิทยาลยัพิษณุโลก   
http://plu.ac.th 

693 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000 
โทรศัพท  0-5530-3411-101 , 0-5530-3274-101 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://plu.ac.th/it 

               คณะสาธารณสุขศาสตร 
                  http://plu.ac.th/ph 

คณะนิติศาสตร 
http://plu.ac.th/fl 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://plu.ac.th/ba 

คณะบัญชี 
http://plu.ac.th/acc 

                     คณะศิลปศาสตร 
                  http://plu.ac.th/arts 

วิทยาลัยรัชตภาคย     
http://www.rajapark.ac.th 

68 ซอยนวศรี 10 ถนนรามคําแหง 21 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท  0-2319-8201-3 

คณะรัฐประศาสนศาสตร 
http://rajapark.ac.th/polsci 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.bus.rajapark.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://engr.rajapark.ac.th 

คณะศิลปศาสตร 
http://arts.rajapark.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.rajapark.ac.th/2011/index.php?

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.rajapark.ac.th 

http://plu.ac.th
http://plu.ac.th/it
http://plu.ac.th/ph
http://plu.ac.th/fl
http://plu.ac.th/ba
http://plu.ac.th/acc
http://plu.ac.th/arts
http://www.rajapark.ac.th
http://rajapark.ac.th/polsci
http://www.bus.rajapark.ac.th
http://engr.rajapark.ac.th
http://arts.rajapark.ac.th
http://www.rajapark.ac.th/2011/index.php?
http://grad.rajapark.ac.th
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วิทยาลัยศรีโสภณ     
http://www.ssc.ac.th 

เลขที่ 3/3 ม.5 ตําบลมะมวงสองตน อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 80000 

                   คณะบริหารธุรกิจ 
                http://www.ssc.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://sci.ssc.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://www.ssc.ac.th 

วิทยาลัยสันตพล     
http://www.stu.ac.th 

299/1 ถนนอุดร-สกล ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวดัอุดรธาน ี41000  
โทรศัพท  0-4232-3464 

คณะนิติศาสตร 
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด 
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show

คณะบัญชี 
ww.stu.ac.th/index.php?lay=show&ac=arti

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539129163 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล 
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538645423 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538658363 

http://www.ssc.ac.th
http://www.ssc.ac.th
http://sci.ssc.ac.th
http://www.ssc.ac.th
http://www.stu.ac.th
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539129163
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538645423
http://www.stu.ac.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538658363
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วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง    
http://www.lit.ac.th/lit2011 

173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 52100  
โทรศัพท  0-5423-1068 

ศูนยภาษาและวัฒนธรรมไทยจีน 
http://www.lit.ac.th/chinacenter 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ 
http://www.lit.ac.th/libralart 

                                                  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
                                                   http://www.lit.ac.th/mis 

วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ  
http://www.bsc.ac.th 

489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
โทรศัพท  0-2172-9623-6 

                                                          คณะบริหารธุรกิจ
http://www.bsc.ac.th/v5/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3

http://www.lit.ac.th/lit2011
http://www.lit.ac.th/chinacenter
http://www.lit.ac.th/libralart
http://www.lit.ac.th/mis
http://www.bsc.ac.th
http://www.bsc.ac.th/v5/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3
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วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม     
http://www.siamtech.ac.th 

เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ10 แขวงทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท  0-2878-5000-5 

คณะเทคโนโลยี 
http://tec.siamtechu.net 

คณะรัฐศาสตร 
http://pol.siamtechu.net 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://bus.siamtechu.net 

คณะการบัญช ี
http://acc.siamtechu.net 

คณะศิลปศาสตร 
http://arts.siamtechu.net 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท    
http://www.phanomwan.ac.th 

198  ถ.มิตรภาพ – จอหอ  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30310 
โทรศัพท  0-4441-5222  

คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.phanomwan.ac.th/business.html 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.phanomwan.ac.th/engineer.html 

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 
http://www.phanomwan.ac.th/publichealth.html 

http://www.siamtech.ac.th
http://tec.siamtechu.net
http://pol.siamtechu.net
http://bus.siamtechu.net
http://acc.siamtechu.net
http://arts.siamtechu.net
http://www.phanomwan.ac.th
http://www.phanomwan.ac.th/business.html
http://www.phanomwan.ac.th/engineer.html
http://www.phanomwan.ac.th/publichealth.html
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วิทยาลัยราชพฤกษ 
ศูนยนนทบุรี     

http://www.rc.ac.th 

เลขที่ 9 หมู 1 ถ.นครอินทร ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
โทรศัพท  0-2462-6101-5 

      คณะบริหารธุรกิจ  
http://demo2.rc.ac.th 

คณะนิติศาสตร 
http://demo6.rc.ac.th 

คณะบัญชี 
http://demo5.rc.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร 
http://computeranimation.multiply.com 

        คณะสาธารณสุขศาสตร  
http://www.rc.ac.th/# 

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุน    
http://www.tni.ac.th 

ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท  0-2763-2600  ตอ 2601-2604 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.tni.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://it.tni.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
http://ba.tni.ac.th 

สํานักวิชาพื้นฐานและภาษา 
http://geejc.com 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.tni-mba.net 

http://www.rc.ac.th
http://demo2.rc.ac.th
http://demo6.rc.ac.th
http://demo5.rc.ac.th
http://computeranimation.multiply.com
http://www.rc.ac.th/#
http://www.tni.ac.th
http://www.tni.ac.th
http://it.tni.ac.th
http://ba.tni.ac.th
http://geejc.com
http://www.tni-mba.net
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สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ     
http://www.cgi.ac.th 

54 Kamphaeng Phet 6, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand 
โทรศัพท  0-2554-1900 

Applied Biological Sciences: Environmental Health 
http://www.cgi.ac.th/programs/abs 

Chemical Biology 
http://www.cgi.ac.th/programs/cb 

Environmental Toxicology 
http://www.cgi.ac.th/programs/et 

สถาบันอาศรมศิลป     
http://www.arsomsilp.ac.th 

เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท  0-2490-4748-54 

หลักสูตรระยะสั้น 
http://www.arsomsilp.ac.th/index.php?option=co

ประกาศนียบตัรบัณฑิตวชิาชีพคร ู
http://www.arsomsilp.ac.th/index.php?option=co

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
http://www.arsomsilp.ac.th/index.php?option=co

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
http://www.arsomsilp.ac.th/index.php?option=co

http://www.cgi.ac.th
http://www.cgi.ac.th/programs/abs
http://www.cgi.ac.th/programs/cb
http://www.cgi.ac.th/programs/et
http://www.arsomsilp.ac.th
http://www.arsomsilp.ac.th/index.php?option=co
http://www.arsomsilp.ac.th/index.php?option=co
http://www.arsomsilp.ac.th/index.php?option=co
http://www.arsomsilp.ac.th/index.php?option=co
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สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา   
http://www.ayothaya.ac.th

 
 
 

 

109 หมู 5 ตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท  0-3571-3556-9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
          http://www.sci.ayothaya.ac.th

    คณะทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
            http://tour.ayothaya.ac.th

                    คณะบริหารธุรกิจ
              http://ba.ayothaya.ac.th

                    คณะนิติศาสตร   
            http://law.ayothaya.ac.th 

              คณะรัฐประศาสนศาสตร 
               http://pa.ayothaya.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://graduate.ayothaya.ac.th 

                    คณะศิลปศาสตร 
                http://fineartsita.com 

                คณะสาธารณสุขศาสตร   
                http://ph.ayothaya.ac.th  

 
 
  สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน     

http://www.pim.ac.th
 
 

 

85/1 หมู2 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120  
โทรศัพท  0-2832-0200

 
 
 
 
 
 
 
 

                     คณะบริหารธุรกิจ
http://www.pim.ac.th/course-faculty-business

        คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  
     http://www.pim.ac.th/course-engineer 

                    คณะนิเทศศาสตร   
http://www.pim.ac.th/course-faculty-commun

                    คณะศิลปศาสตร 
      http://www.pim.ac.th/course-fineart

 

http://www.ayothaya.ac.th/
http://www.sci.ayothaya.ac.th/
http://tour.ayothaya.ac.th/
http://ba.ayothaya.ac.th/
http://www.pim.ac.th/
http://www.pim.ac.th/course-fineart
http://www.pim.ac.th/course-faculty-communication
http://law.ayothaya.ac.th
http://pa.ayothaya.ac.th
http://graduate.ayothaya.ac.th
http://fineartsita.com
http://ph.ayothaya.ac.th
http://www.pim.ac.th/course-faculty-business
http://www.pim.ac.th/course-engineer
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วิทยาลัยพิชญบัณฑิต    
http://www.pcbc.ac.th 

171 หมู 2 ถนนวิจารณรังสรรค ตําบลหนองบัว อําเภอเมอืง จังหวดัหนองบัวลําภ ู39000 
โทรศัพท  0-4236-0994 

                 คณะบริหารธุรกิจ 
http://www.pcbc.ac.th/index.php?option=com

                   คณะวิทยาศาสตร 
http://www.pcbc.ac.th/index.php?option=com

                                                คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
http://www.pcbc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=51:lw02&catid=39

http://www.pcbc.ac.th
http://www.pcbc.ac.th/index.php?option=com
http://www.pcbc.ac.th/index.php?option=com
http://www.pcbc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=51:lw02&catid=39
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มหาวิทยาลยัการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน    
http://lms.umt.ac.th/umt55 

749/1 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี 34000   
โทรศัพท  0-4528-3770-2 

 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
      http://lms.umt.ac.th/business_com 

                      คณะการบัญช ี   
          http://lms.umt.ac.th/acc_umt  

    คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
          http://lms.umt.ac.th/marketing 

                    คณะนิติศาสตร   
           http://lms.umt.ac.th/nitisad  

       คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ     
   http://lms.umt.ac.th/management_TH  

                     คณะรัฐศาสตร   
         http://lms.umt.ac.th/radtasard  

       คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ    
     http://lms.umt.ac.th/management_eng  

                  คณะนิเทศศาสตร   
  http://lms.umt.ac.th/communication_art  

                คณะวิศวกรรมศาสตร   
         http://lms.umt.ac.th/engineering  

           หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    
           http://lms.umt.ac.th/bed_umt 

                                 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจชุมชน  
                                            http://lms.umt.ac.th/comunity  

                                คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  
                                      http://lms.umt.ac.th/ind_management  

http://lms.umt.ac.th/umt55
http://lms.umt.ac.th/business_com
http://lms.umt.ac.th/acc_umt
http://lms.umt.ac.th/marketing
http://lms.umt.ac.th/nitisad
http://lms.umt.ac.th/management_TH
http://lms.umt.ac.th/radtasard
http://lms.umt.ac.th/management_eng
http://lms.umt.ac.th/communication_art
http://lms.umt.ac.th/engineering
http://lms.umt.ac.th/bed_umt
http://lms.umt.ac.th/comunity
http://lms.umt.ac.th/ind_management
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วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

http://www.mcc.ac.th 

36 ถ.ปางลอนิคม ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000  
โทรศัพท  0-5361-4376-7 

หลักสูตรระดับอนุปริญญา 
http://www.tratcc.ac.th/associate/index.html 

หลักสูตรระยะสั้น 
http://www.tratcc.ac.th/short-cause/index.html 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

http://www.pcc.ac.th 

เลขที่ 150 หมูที่ 6 ตําบลทาบัว อําเภอโพทะเล จังหวดัพิจติร 66130 
โทรศัพท  0-5665-9180 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
http://www.pcc.ac.th/html/modules.php?na

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
http://www.pcc.ac.th/html/modules.php?na

หลักสูตร ปวส. 

หลักสูตรอนุปริญญา 
http://www.pcc.ac.th/html/modules.php?na

หลักสูตรระยะสั้น 
http://www.pcc.ac.th/html/modules.php?na

วิทยาลัยชุมชน 

http://www.mcc.ac.th
http://www.tratcc.ac.th/associate/index.html
http://www.tratcc.ac.th/short-cause/index.html
http://www.pcc.ac.th
http://www.pcc.ac.th/html/modules.php?na
http://www.pcc.ac.th/html/modules.php?na
http://www.pcc.ac.th/html/modules.php?na
http://www.pcc.ac.th/html/modules.php?na
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วิทยาลัยชุมชนตาก 

http://www.takcc.ac.th 

หมูที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  
โทรศัพท 0-5589-7060-1 

คอมพิวเตอรธุรกิจ ปกครองทองถ่ิน 

หลักสูตรอนุปริญญา 2 – 3 ป 

การศึกษาปฐมวัย การแพทยแผนไทย 

สาธารณสุขชุมชน 

พนักงานผูชวยเหลือชุมชน พนักงานผูชวยเหลือคนไข 

หลักสูตรประกาศนียบัตร  1  ป 

หลักสูตรฝกอบรม 

วิทยาลัยชุมชนยโสธร   
http://www.yasocc.ac.th  

หมูที ่11 บานบาก ถนนแจงสนิท ตําบลสําราญ  อําเภอเมอืง จังหวดัยโสธร 35000 
โทรศัพท  0-4558-6295 

หลักสูตรอนุปริญญา  

คอมพิวเตอรธุรกิจ การปกครองทองถ่ิน 

สาขาวิชาอื่น ๆ  ตามตองการ การศึกษาปฐมวัย 

http://www.takcc.ac.th
http://www.yasocc.ac.th
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วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 
http://www.brcc.ac.th 

เลขที่ 182 หมู 1 ถนนบุรีรัมย-สตึก ตําบลบัวทอง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 31000 
โทรศัพท  0-4461-5128 

หลักสูตรอนุปริญญา  

วิทยาการคอมพิวเตอร 
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti

การปกครองทองถิ่น 
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti

การบัญชี 
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti

การศึกษาปฐมวัย 
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti

การจัดการทั่วไป 
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti

การพัฒนาชุมชน 
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=

http://www.brcc.ac.th
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?opti
http://www.brcc.ac.th/brcc/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=
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วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

http://www.mukcc.ac.th 

ถนนพิทักษพนมเขต อําเภอเมือง จังหวดัมกุดาหาร 49000  
โทรศัพท  0-4261-2596 

หลักสูตรอนุปริญญา  

สาขาการบัญช ี
http://www.mukcc.ac.th/subject/index.php

สาขาศิลปศาสตร 
http://www.mukcc.ac.th/subject/index.php

สาขาศึกษาศาสตร 
http://www.mukcc.ac.th/subject/index.php

สาขาวิทยาศาสตร 
http://www.mukcc.ac.th/subject/index.php

วิทยาลัยชุมชนระนอง 

http://www.rncc.ac.th 

อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

หลักสูตรอนุปริญญา  

หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ 
http://www.rncc.ac.th/diploma/Business_C

หลักสูตรการจัดการทั่วไป 
http://www.rncc.ac.th/diploma/General_M

หลักสูตรการปกครองทองถิ่น
http://www.rncc.ac.th/diploma/Local_Gov

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
http://www.rncc.ac.th/diploma/Communit

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
http://www.rncc.ac.th/diploma/Early_Childhood_Education.pdfomputer.pdf 

http://www.mukcc.ac.th
http://www.mukcc.ac.th/subject/index.php
http://www.mukcc.ac.th/subject/index.php
http://www.mukcc.ac.th/subject/index.php
http://www.mukcc.ac.th/subject/index.php
http://www.rncc.ac.th
http://www.rncc.ac.th/diploma/Business_C
http://www.rncc.ac.th/diploma/General_M
http://www.rncc.ac.th/diploma/Local_Gov
http://www.rncc.ac.th/diploma/Communit
http://www.rncc.ac.th/diploma/Early_Childhood_Education.pdfomputer.pdf
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วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภ ู

http://www.nbcc.ac.th 

199  หมู 1  ต.บานพราว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภ ู 
โทรศัพท  0-4294-1101 

หลักสูตรอนุปริญญา  

การแพทยแผนไทย บัญชี 

เทคโนโลยีไฟฟากําลัง พัฒนาชุมชน 

เทคโนโลยีรถยนต ปกครองทองถ่ิน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว การจัดการทัว่ไป 

วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ ปกครองทองถ่ิน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การศึกษาปฐมวัย วิทยาการคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีการเกษตร 

ธุรกิจอาหารฮาลาล การคาชายแดน 

พุทธศาสตร ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมอินโดจีน 

การสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ เกษตรอินทรยี 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

หลักสูตรสุขภาพชุมชน 
http://www.rncc.ac.th/short-course/short-

หลักสูตรทองเที่ยวไทย  ทองเท่ียวระนอง 
http://www.rncc.ac.th/short-course/002.pdf 

หลักสูตรฝกอบรม  

http://www.rncc.ac.th/short-course/short-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
http://www.rncc.ac.th/short-course/short-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
http://www.nbcc.ac.th
http://www.rncc.ac.th/short-course/002.pdf
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วิทยาลัยชุมชนสระแกว 

http://www.nbcc.ac.th 

หมูที่ 3 บานหนองนกเขา ถนนสุวรรณศร ตําบลทาเกษม อําเภอเมืองสระแกว  
จังหวดัสระแกว 27000   โทรศัพท 0-3742 5487 – 8 

หลักสูตรอนุปริญญา  

การแพทยแผนไทย เกษตรอินทรยี 

การคาชายแดน คอมพิวเตอรธุรกิจ 

การปกครองทองถ่ิน 1 การศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

หลักสูตรระยะสั้น  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 

การนวดสปา การนวดแผนไทยเบื้องตน 

การจัดรายการวิทยกุระจายเสยีง คอมพิวเตอรเบื้องตน 

การใชงานโปรแกรมตารางคํานวณ การใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา 

การใชงานโปรแกรมนําเสนอผลงาน การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 

การใชโปรแกรม SPSS เพื่องานวิจยั การจัดทําบัญชีสหกรณภาคเกษตร 

การใชงานอินเตอรเน็ตเบื้องตน การเขียนเว็บไซตเพื่อการคา 

การคาชายแดน การประดิษฐดอกไมจากดินไทยและดิน

การปนและการขึ้นรูปเซรามิกสเบื้องตน การทําขนมไทยแหง 

http://www.nbcc.ac.th
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การวิจยัในชัน้เรียน คายภาษาอังกฤษฤดูรอน 

การฝกอบรมการพูดในที่ประชุมชน การลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวะชะชะชา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย การทําของใชในครัวเรือน 

การทําน้ํายาเอนกประสงค การเพาะเห็ด 

การซอมประกอบคอมพิวเตอร 

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี

    http://www.uthaicc.ac.th 

ตําบลหวยแหง อําเภอบานไร จังหวดัอุทัยธานี  
โทรศัพท  0-5653-4204 

หลักสูตรอนุปริญญา  

สาขาการจัดการทั่วไป สาขาปกครองทองถิ่น 

สาขาการบัญช ี สาขาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง 

สาขาเทคโนโลยีรถยนต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

หลักสูตรระยะสั้น  

หลักสูตรชางทอ 
http://www.uthaicc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=103:-

http://www.uthaicc.ac.th
http://www.uthaicc.ac.th
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วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
http://www.ncc.ac.th 

223 หมูที่ 10 ตําบลลําภู อําเภอเมือง จังหวดันราธิวาส 96000 
โทรศัพท  0-7364-2721-2 

หลักสูตรอนุปริญญา  

การปกครองทองถ่ิน การพัฒนาชุมชน 

การบัญชี การจัดการทัว่ไป 

การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอรธุรกิจ 

หลักสูตรฝกอบรม 

วิทยาลัยชุมชนยะลา   
http://www.ycc.ac.th 

2 ถนนสุขยางค 1 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง  
จังหวดัยะลา 95000 

หลักสูตรอนุปริญญา  

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการปกครองทองถ่ิน 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 

โปรแกรมธุรกิจอาหารฮาลาล โปรแกรมการจัดการทัว่ไป 

โปรแกรมคอมพิวเตอรธุรกจิ 

http://www.ncc.ac.th
http://www.ycc.ac.th
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วิทยาลัยชุมชนปตตานี   
http://www.pncc.ac.th/pncc 

ถนนปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000  
โทรศัพท  0-7346-0205 

หลักสูตรอนุปริญญา  

การปกครองทองถิ่น 
http://www.pncc.ac.th/pncc/joomlapncc/in

การศึกษาปฐมวัย 
http://www.pncc.ac.th/pncc/joomlapncc/in

การจัดการทั่วไป 
http://www.pncc.ac.th/pncc/joomlapncc/in

การพัฒนาชุมชน 
http://community.joomla.org 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
http://www.pncc.ac.th/pncc/joomlapncc/index.php?option=com_content&view=article&id

http://www.pncc.ac.th/pncc
http://www.pncc.ac.th/pncc/joomlapncc/in
http://www.pncc.ac.th/pncc/joomlapncc/in
http://www.pncc.ac.th/pncc/joomlapncc/in
http://community.joomla.org
http://www.pncc.ac.th/pncc/joomlapncc/index.php?option=com_content&view=article&id
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วิทยาลัยชุมชนสตูล   
http://mail.stcc.ac.th 

271 หมู 4 ถนนยนตรการกําธร ตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล  
จังหวดัสตูล 91140 

หลักสูตรอนุปริญญา  

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=Community 

สาขาวิชการปกครองทองถิน่ 
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=Local Governing 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=Tourism 

สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร 
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=Information 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=Computer 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=chidhood 

http://mail.stcc.ac.th
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=Community
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=Local
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=Tourism
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=Information
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=Computer
http://www.stcc.ac.th/maxsitestcc/?name=page&file=page&op=chidhood
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วิทยาลัยชุมชนพังงา   
http://www.pngcc.ac.th  

หมู 6 ถ.ทับปุด-พังงา (สายใหม) ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180  
โทรศัพท  0-7659-9014 

หลักสูตรอนุปริญญา  

คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการทัว่ไป 

การปกครองทองถ่ิน 

วิทยาลัยชุมชนตราด  
http://www.pngcc.ac.th  

เลขที่ 64/1 หมู 2 ถนน ตราด – คลองใหญ ตําบลเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
โทรศัพท  0-3967-1885 , 0-3967-1886 , 0-3967-1887 

หลักสูตรอนุปริญญา  

คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การบัญชี 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

http://www.pngcc.ac.th
http://www.pngcc.ac.th
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วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร   
http://www.smkcc.ac.th 

เลขที่ 101 หมู 9 บานกระซาขาว ตําบลบานบอ อําเภอเมอืง จังหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทรศัพท  0-3445-0001-2 

หลักสูตรอนุปริญญา  

สาขาการปกครองทองถิ่น 
http://www.smkcc.ac.th/viewpage.php?pag

สาขาการบัญช ี
http://www.smkcc.ac.th/viewpage.php?pag

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
http://www.smkcc.ac.th/viewpage.php?pag

สาขาการจัดการทั่วไป 
http://www.smkcc.ac.th/viewpage.php?pag

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
http://www.smkcc.ac.th/viewpage.php?page_id=36 

หลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น  

วิทยาลัยชุมชนแพร 
http://www.phrcc.ac.th  

เลขที่ 33/13 ถนนคุมเดิม ตําบลในเวยีง อําเภอเมือง จังหวดัแพร 54000 
โทรศัพท  0-5453-2191 

หลักสูตรอนุปริญญา  

คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย 

การพัฒนาชุมชน การจัดการทัว่ไป 

เทคโนโลยีการเกษตร การปกครองทองถ่ิน 

http://www.smkcc.ac.th
http://www.smkcc.ac.th/viewpage.php?pag
http://www.smkcc.ac.th/viewpage.php?pag
http://www.smkcc.ac.th/viewpage.php?pag
http://www.smkcc.ac.th/viewpage.php?pag
http://www.smkcc.ac.th/viewpage.php?page_id=36
http://www.phrcc.ac.th
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วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

www.sk-cc.ac.th  

186/2 ถนนประธานสุขา ต.เทพา อ.เทพา  
จ.สงขลา 90150 

หลักสูตรอนุปริญญา  

คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย 

การพัฒนาชุมชน การจัดการทัว่ไป 

การปกครองทองถ่ิน 

หลักสูตรอนุปริญญา  

การสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 

พนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน มัคคุเทศกเฉพาะ  (ชายทะเลชายฝง) 

การจัดการทองเที่ยวอนุรักษ  เชิงระบบนิเวศน 

หลักสูตรฝกบอบรมระยะสั้น  

http://www.sk-cc.ac.th


174 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย  จัดการศึกษาทางไกลผานระบบเครือขายสารสนเทศ  มีการเรียน

การสอนแบบ   e-learning  เปนแหลงเรียนรูที่ ใหบริการความรู เพื่อการศึกษาดวยตนเอง                      
ตามอัธยาศัย  การเรียนรูตลอดชีวิต  มีการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีสถาบัน                     
รวมโครงการดังนี้ 

 
 

 
 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

  มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 

  MIT OCW, USA 

 
 

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
 

  UNESCO BANGKOK 

 
 

  National Institute of Multimedia   
  Education (NIME), Japan 

 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา   
   คุณทหารลาดกระบัง  

 
 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 
 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  
 

  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 
 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

 
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
  อีสาน  

 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ก  

 
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ตะวนัออก 

 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
สุวรรณภูม ิ 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

http://www.thaicyberu.go.th 

328  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท  0-2354-5678  ตอ  0-2610-5233-9  

   กรุงเทพ 

   สุวรรณภูม ิ

http://www.thaicyberu.go.th
http://www.chula.ac.th
http://www.nu.ac.th
http://www.rmutto.ac.th
http://www.cmu.ac.th/index.php
http://www.mfu.ac.th/
http://admission.utcc.ac.th/
http://www.nime.ac.jp/en/
http://www.stou.ac.th/
http://www.rsu.ac.th/
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/
http://www.rmuti.ac.th/
http://www.ku.ac.th/newdesign/
http://www.su.ac.th/
http://www.mahidol.ac.th/
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.unescobkk.org/
http://www.kmitl.ac.th/
http://www.psu.ac.th/
http://www.buu.ac.th/
http://www.swu.ac.th/
http://www.rmutk.ac.th/
http://www.rmutsb.ac.th/homepage/congratulation53/
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  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
  พระนคร  

 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
  ศรีวิชัย  

 
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ธัญบุรี  

 

  Gwangju-Jeonnam University         
  e-Learning Research & Support        
Center, The Republic of Korea  

 
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
  รัตนโกสินทร  

 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม   
  เกลาธนบุรี 

 
 

  มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา 
 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

  Hanyang Cyber University,               
  The Republic of Korea 

    The Institute of APEC    
  Collabolative education,                    
  The Republic of Korea 

   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ  
  คอมพิวเตอรแหงชาต ิ

 
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

  Tokai University 

 
 

  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 

  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน,                    
กระทรวงแรงงาน 

 
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม   
  เกลาพระนครเหนือ 

 

  สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ   
   กิจการพลังงาน  

 
 

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

แหลงที่มาขอมูล  :  http://www.thaicyberu.go.th  

 

   ธัญบุรี 

    Center, The Republic of Korea 

    กระทรวงแรงงาน 

http://www.thaicyberu.go.th
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutt.ac.th/
http://www.rmutr.ac.th/
http://www.rmutl.ac.th/home/
http://www.kku.ac.th/newkku/main.php
http://www.goiace.com/
http://www.sut.ac.th/sutweb/index.html
http://www.thaiairways.co.th/
http://www.kmutnb.ac.th/index.htm
http://info.spu.ac.th/
http://www.e-learning.ac.kr/eng_index.html
http://www2.kmutt.ac.th/
http://www.set.or.th/th/products/resource/resource_p1.html
http://www.hanyangcyber.ac.kr/English/index.asp
http://www.nectec.or.th/
http://www.u-tokai.ac.jp/international/index.html
http://www.dsd.go.th/
http://www.erc.or.th/ERCWeb/default.aspx
http://www.up.ac.th/v5/
http://www2.rmutsv.ac.th/
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สถาบันอาชีวศึกษา 
http://bsq.vec.go.th/course/course.html 

319  ถ.ราชดําเนินนอก  แขวงวังจันทรเกษม  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  
โทรศัพท  0-2282-2551  ตอ  1500 – 1513  

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม ประเภทวิชาศลิปกรรม 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม/บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทองเที่ยว ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตร  ปวส. 

http://bsq.vec.go.th/course/course.html
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สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

คณะศิลปนาฏดุริยางค 
http://fda.bpi.ac.th 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
กระทรวงวัฒนธรรม 
http://www.bpi.ac.th  

คณะศิลปศึกษา 
http://fed.bpi.ac.th 

คณะศิลปวิจิตร 
http://ffa.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศลิป 
http://cda.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศลิปสุโขทัย 
http://cdask.bpi.ac.th 

วิทยาลัยชางศลิป 
http://cfa.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศลิปกาฬสินธ 
http://cdaks.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศลิปลพบุรี 
http://cdalb.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 
http://cdanr.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศลิปจันทบุรี 
http://cdacb.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศลิปสุพรรณบุรี 
http://cdasp.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศลิปอางทอง 
http://cdaat.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศลิปพัทลุง 
http://cdapt.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศลิปเชียงใหม 
http://cdacm.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช 
http://cdans.bpi.ac.th 

วิวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
http://cdare.bpi.ac.th 

วิทยาลัยชางศลิปสุพรรณบุรี 
http://cfasp.bpi.ac.th 

วิทยาลัยชางศลิปนครศรีธรรมราช 
http://cfans.bpi.ac.th 

http://www.bpi.ac.th
http://fda.bpi.ac.th
http://fed.bpi.ac.th
http://ffa.bpi.ac.th
http://cda.bpi.ac.th
http://cdask.bpi.ac.th
http://cfa.bpi.ac.th
http://cdaks.bpi.ac.th
http://cdalb.bpi.ac.th
http://cdanr.bpi.ac.th
http://cdacb.bpi.ac.th
http://cdasp.bpi.ac.th
http://cdaat.bpi.ac.th
http://cdapt.bpi.ac.th
http://cdacm.bpi.ac.th
http://cdans.bpi.ac.th
http://cdare.bpi.ac.th
http://cfasp.bpi.ac.th
http://cfans.bpi.ac.th
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สถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

http://www.ipe.ac.th 

154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
โทร 02-2191695-6, 02-2157612 

คณะศิลปะศาสตร 
http://www.ipe.ac.th 

คณะศึกษาศาสตร 
http://www.ipe.ac.th 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
http://www.ipe.ac.th 

วิทยาเขตกระบี่ 
http://www.ipekrabi.ac.th 

วิทยาเขตกรุงเทพ 
http://www.ipebk.ac.th 

วิทยาเขต 

วิทยาเขตชยัภมิู 
http://www.ipec.ac.th 

วิทยาเขตชุมพร 
http://www.ipecp.ac.th 

วิทยาเขตเชียงใหม 
http://www.ipecm.ac.th 

วิทยาเขตอุดรธานี 
http://www.ipeud.ac.th 

วิทยาเขตตรงั 
http://www.ipetr.ac.th 

วิทยาเขตเพชรบูรณ 
http://www.ipepb.ac.th 

วิทยาเขตมหาสารคาม 
http://www.ipemk.ac.th 

วิทยาเขตยะลา 
http://www.ipeyala.ac.th 

วิทยาเขตลําปาง 
http://www.ipelp.ac.th 

วิทยาเขตศรีสะเกษ 
http://www.ipessk.ac.th 

http://www.ipe.ac.th
http://www.ipe.ac.th
http://www.ipe.ac.th
http://www.ipe.ac.th
http://www.ipekrabi.ac.th
http://www.ipebk.ac.th
http://www.ipec.ac.th
http://www.ipecp.ac.th
http://www.ipecm.ac.th
http://www.ipeud.ac.th
http://www.ipetr.ac.th
http://www.ipepb.ac.th
http://www.ipemk.ac.th
http://www.ipeyala.ac.th
http://www.ipelp.ac.th
http://www.ipessk.ac.th
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สถาบันการพลศึกษา 
http://www.ipe.ac.th 

วิทยาเขตสมุทรสาคร 
http://www.ipesk.ac.th 

วิทยาเขตสุโขทัย 
http://www.ipest.ac.th 

วิทยาเขตลําปาง 
http://www.ipelp.ac.th 

วิทยาเขตอางทอง 
http://www.ipeat.ac.th 

วิทยาเขตชลบรีุ 
http://www.chonburi-ipe.ac.th 

http://www.ipe.ac.th
http://www.ipesk.ac.th
http://www.ipest.ac.th
http://www.ipelp.ac.th
http://www.ipeat.ac.th
http://www.chonburi-ipe.ac.th
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ปวส.แพทยแผนไทย 

อาคาร 2  ช้ัน 7  สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาสาธารณสุข  ต.ติวานนท   
อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000  โทรศัพท  0-2590-1819 

หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขชุมชน ) 

หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต 

วิทยาลัยในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
http://www.pi.ac.th 

พยาบาล – สาธารณสุข 

หลักสูตรปริญญาตรี 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเวชระเบียน 

ปวส.ส.ศ. (สาธารณสุขชุมชน) ปวส.ส.ศ. (ทันตสาธารณสขุ) 

หลักสูตรต่ํากวาปริญญาตร ี

ปวส.วิทยาศาสตรการแพทย  (พยาธิวิทยาคลินิก) 

ปวส.เวชกิจฉกุเฉิน 

ปวส.ส.ศ. (เทคนิคเภสัชกรรม) ปวส.เวชระเบียน 

ปวส.ส.ศ. (สาธารณสุขชุมชน) ปวส.โสตทัศนศึกษาทางการแพทย 

http://www.pi.ac.th
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317/6  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท  0-2354-7598 , 0-2354-7600  ตอ  93554 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
http://www.rtanc.ac.th 

504/57  ถนนพระเจาตากสิน  แขวงบุคคโล  เขตนบุรี  กรุงเทพฯ  10600 
โทรศัพท  0-2475-2614 , 0-2475-2625 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
http://www.rtncn.ac.th 

171/2  หมูที่  2  ถนนพหลโยธิน  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  10220 
โทรศัพท  0-2534-2648 , 0-2534-5168 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
http://www.nc.rtaf.mi.th 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประกาศนียบตัรผูชวยพยาบาล พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

http://www.rtanc.ac.th
http://www.rtncn.ac.th
http://www.nc.rtaf.mi.th
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492/1 ถ.อังรีดูนังต เขตปทุมวัน กทมฯ 10330  
โทร. 0-2207-6083 , 0-2207-6097 

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
http://www.nurse.police.go.th 

1873  ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท  0-2256-4092-97 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
http://www.trcn.ac.th 

131/5 ถนนขาว เขตดุสิต กทม. 10300  
โทร. 02-241-6500 ถึง 9 

คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย
(มหาวิทยาลัยนวมินราธิราช) 

http://www.kcn.ac.th 

ประกาศนียบตัรผูชวยพยาบาล พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประกาศนียบตัรผูชวยพยาบาล พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

http://www.nurse.police.go.th
http://www.trcn.ac.th
http://www.kcn.ac.th
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420/6  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท  0-2306-9144 , 0-2354-9100  ตอ  1614 , 1615 

โรงเรียนผูชวยพยาบาล  
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล  

http://www.tm.mahidol.ac.th/eng/tmho/nursing-index.htm 

สํานักงานการศึกษาและวิชาการ คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
6  ถนนโยธี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท  0-2203-6440  ตอ  1614 

โรงเรียนชางทนัตกรรม  
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  

http://www.dt.mahidol.ac.th/thai/main2011/education/pred

สํานักงานการศึกษาและวิชาการ คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
6  ถนนโยธี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท 02-354-8500 , 02-6448644-6 

โรงเรียนผูชวยทันตแพทย  
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  

http://www.dt.mahidol.ac.th/thai/main2011/education/pred

http://www.tm.mahidol.ac.th/eng/tmho/nursing-index.htm
http://www.dt.mahidol.ac.th/thai/main2011/education/pred
http://www.dt.mahidol.ac.th/thai/main2011/education/pred
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ตึกอดุลยเดชวกิรม  ช้ัน 6  โรงพยาบาลศิริราช  บางกอกนอย  กรุงเทพฯ  10700 
โทรศัพท  0-2419-6466 , 0-2419-7000  ตอ  6465 , 67 

โรงเรียนผูชวยพยาบาล  
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   มหาวทิยาลัยมหิดล  

http://www.si.mahidol.ac.th 

ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
โทรศัพท  0-2889-5315-9  ตอ  237 , 238  

วิทยาลัยราชสดุา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 http://www.rs.mahidol.ac.th 

ประกาศนียบตัรสาขาวชิาลาม   
(ภาษามือไทย) 

http://www.si.mahidol.ac.th
http://www.rs.mahidol.ac.th
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โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  106 ม.3  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล   
จ.นครปฐม 73170   โทรศัพท  02-475-3629-31 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
http://www.nrs.ac.th 

171/1 หมู 10 ถ.พหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท   02-534-3762-3, 02-534-2841 

โรงเรียนจาอากาศ 
http://www.atts.ac.th 

เหลาทหารตนหน 

เหลาแพทยทหาร เหลาทหารอากาศโยธิน 

เหลาทหารสามัญ เหลาทหารการเงิน 

เหลาปนใหญ เหลาสัญญาณวิทย ุ

เหลาสัญญาณโซนาร เหลาสัญญาเรดา 

เหลาทัศนสัญญาณ 

เหลาทหารสารวัตร 

ทหาร – ตํารวจ 

http://www.nrs.ac.th
http://www.atts.ac.th
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111  ถ.ราชดําเนินนอก  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ (เยื้องสนามมวยราชดาํเนิน) 
โทรศัพท  02-282-0113 , 02-281-8662  และ  02-281-8669 

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 
http://www.rtsd.mi.th/school 

90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110  
โทรศัพท 034-297-741 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
http://www.rpca.ac.th 

นายสิบแผนที่    

นายรอยตํารวจ (หญิง) 

http://www.rtsd.mi.th/school
http://www.rpca.ac.th
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คายธนะรัชต  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขนัธ  77610   

โทรศัพท   02-534-3762-3, 02-534-2841 

โรงเรียนนายสิบทหารบก 
http://www.nco-rta.com 

เหลาทหารราบ เหลาทหารมา 

เหลาทหารปนใหญ เหลาทหารสื่อสาร 

เหลาทหารสรรพาวุธ เหลาทหารสารวัตร 

เหลาทหารการเงิน เหลาทหารชาง 

เหลาทหารพลาธิการ เหลาทหารการสัตว 

เหลาทหารขนสง เหลาทหารแพทย 

http://www.nco-rta.com
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กองการสอบ  กองบัญชาการศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เลขที่ 100  อาคารวิทยาลัยการตํารวจ  ช้ัน 3  ถนนวภิาวดรัีงสิต แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท  0-2941-0979,  ตอ 106 – 109  

ศูนยฝกอบรมตํารวจ 
http://www.rcm.edupol.org 

กองบัญชาการศึกษา 
http://www.rcm.edupol.org 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
http://www.thaimetropolice.com 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร  ภาค 1 
http://www.p1.police.go.th 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร  ภาค 2 
http://www.trainingcenter2.com 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร  ภาค 3 
http://www.ppr3.go.th 

ศูนยฝกอบรมรตํารวจภูธร  ภาค 4 
http://www.police4.go.th 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร  ภาค 5 
http://www.police5.go.th 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร  ภาค 6 
http://www.police6.go.th 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร  ภาค 7 
http://www.police7.go.th 

ศูนยฝกอบรมารตํารวจภูธร  ภาค 8 
http://school8.education.police.go.th 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร  ภาค 9 
http://www.p9.police.go.th 

ศูนยปฏิบตัิการตํารวจชายแดนภาคใต 
http://www.sochoto.police.go.th 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
http://www2.bpp.go.th 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
http://www.immigration.go.th 

http://www.rcm.edupol.org
http://www.rcm.edupol.org
http://www.thaimetropolice.com
http://www.p1.police.go.th
http://www.trainingcenter2.com
http://www.ppr3.go.th
http://www.police4.go.th
http://www.police5.go.th
http://www.police6.go.th
http://www.police7.go.th
http://school8.education.police.go.th
http://www.p9.police.go.th
http://www.sochoto.police.go.th
http://www2.bpp.go.th
http://www.immigration.go.th
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1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 66-0-2272-5741-4 

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบณัฑิต 

สถาบันการบนิพลเรือนแหงประเทศไทย
http://www.catc.or.th 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   

หลักสูตรขั้นมลูฐาน หลักสูตรวิชาภาคพืน้ (ตอเนื่อง)  
 

120  หมูที่ 7  ซอยเทศบาล 6  (บางนางเกรง)  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท   0-2756-4971-80 

หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ 
 

ศูนยฝกพาณิชยนาว ี
กรมเจาทา  กระทรวงคมนาคม 

http://www.mmtc.ac.th 

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

หลักสูตรเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจําเรือ  
ฝายเดนิเรือ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจําเรือ  ฝายเครื่องกลเรือ 
 

สถาบันอื่น ๆ 

http://www.catc.or.th
http://www.mmtc.ac.th
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78  หมู 1  ถนนติวานนท  ตาํบลบางตลาด  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120  
โทร. 0-2584-0378  ตอ  125, 127 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน   

วิทยาลัยการชลประทาน 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
http://203.155.16.66/ircweb/index.html 

137-141 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 02-249-1995, 02-3502845,02-671-9662 

สถาบันอบรมไอทีไอ 
http://old.ctat.or.th 

หลักสูตร ตัวแทนออกของ 

http://203.155.16.66/ircweb/index.html
http://old.ctat.or.th
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597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600  
โทร.0-2439-2258 (สายตรง) 0-2659-0380-2 

สาขาพนักงานตอนรับสวนหนา 

โรงเรียนวิชาการโรงแรมแหงโอเรียลเต็ล 
http://www.ohap.ac.th 

สาขาการปฏิบตัิการฝายแมบาน 
และพนักงานตนหอง 

สาขาการปรุงอาหารนานาชาต ิ สาขาการครัวไทย 

สาขาการทําขนมและขนมปง สาขาการปฏิบตัิการหองอาหาร 
และการผสมเครื่องดื่ม 

สาขาบริหารการครัวไทย 

http://www.ohap.ac.th
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บรรณานุกรม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. สถาบันอุดมศึกษา 
 สืบคนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 จาก http://th.wikipedia.org
สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย. ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา 

 ปการศึกษา 2554 
สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย. 
 สืบคนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 จาก http://www.cuas.or.th
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการศกึษาธิการ.  

รายงานประจาํป สกอ. ประจําป 2554 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สถาบันอุดมศึกษาในสงักัด  

สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 จาก http://www.mua.go.th
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนะแนวการศึกษาตอ. 
 สืบคนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 จาก http://guidance.go.th
   

http://th.wikipedia.org/
http://www.cuas.or.th/
http://www.mua.go.th/
http://guidance.go.th/
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