
01 AC511 บช.ก.1 สาขาวชิา การบญัช ี  ป ี1 79 EU อส. ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล   ป ี1

02 AC511-2 บช.ก.2 สาขาวชิา การบญัช ี  ป ี1 80 EU อส. ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล   ป ี2

03 AC511 บช.ก.1 สาขาวชิา การบญัช ี  ป ี2 81 EU อส. ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล   ป ี3

04 AC511-2 บช.ก.2 สาขาวชิา การบญัช ี  ป ี2 82 EU อส. ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล   ป ี4

05 AC511 บช.ก.1 สาขาวชิา การบญัช ี  ป ี3 83 HP รร. สาขาวชิาการโรงแรม

06 AC511-2 บช.ก.2 สาขาวชิา การบญัช ี  ป ี3 106 TR-3 ทท.ทอ. สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว  (เทยีบโอน) ป ี1

07 AC511 บช.ก.1 สาขาวชิา การบญัช ี  ป ี4 107 TR-3 ทท.ทอ. สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว  (เทยีบโอน) ป ี2

08 AC511-2 บช.ก.2 สาขาวชิา การบญัช ี  ป ี4 115 EIC อสช. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารนานาชาติ ป ี1

09 ACC-3 บช.ทอ.ก.1 สาขาวชิา การบญัช ี (เทยีบโอน) ป ี1 116 EIC อสช. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารนานาชาติ ป ี2

10 ACC2-3 บช.ทอ.ก.2 สาขาวชิา การบญัช ี (เทยีบโอน) ป ี1 117 EIC อสช. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารนานาชาติ ป ี3

11 ACC-3 บช.ทอ.ก.1 สาขาวชิา การบญัช ี (เทยีบโอน) ป ี2 118 EIC อสช. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารนานาชาติ ป ี4

12 ACC2-3 บช.ทอ.ก.2 สาขาวชิา การบญัช ี (เทยีบโอน) ป ี2 119 IM จนก. สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ -การจดัการนวตัรกรรม ปี 1

13 ACC-3 บช.ทอ.ก.1 สาขาวชิา การบญัช ี (เทยีบโอน) ป ี3 120 IM จนก. สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ -การจดัการนวตัรกรรม ปี 2

14 ACC2-3 บช.ทอ.ก.2 สาขาวชิา การบญัช ี (เทยีบโอน) ป ี3 121 IM จนก. สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ -การจดัการนวตัรกรรม ปี 3

26 HT รรท. สาขาวชิา การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ป ี1 122 IM จนก. สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ -การจดัการนวตัรกรรม ปี 4

27 HT2 รรท. สาขาวชิา การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ป ี1 123 TIM นวกค. สาขาวชิาการจัดการนวตักรรมทางธรุกจิ -การจัดการนวตัรกรรมการค้า ปี 1

28 HT รรท. สาขาวชิา การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ป ี2 137 TIM2 นวกค.ก.2 สาขาวชิาการจัดการนวตักรรมทางธรุกจิ -การจัดการนวตัรกรรมการค้า ปี 1

29 HT2 รรท. สาขาวชิา การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ป ี2 124 TIM จนค. สาขาวชิาการจัดการนวตักรรมทางธรุกจิ -การจัดการนวตัรกรรมการค้า ปี 2

30 HT รรท. สาขาวชิา การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ป ี3 125 TIM จนค. สาขาวชิาการจัดการนวตักรรมทางธรุกจิ -การจัดการนวตัรกรรมการค้า ปี 3

31 HT2 รรท. สาขาวชิา การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ป ี3 126 TIM จนค. สาขาวชิาการจัดการนวตักรรมทางธรุกจิ -การจัดการนวตัรกรรมการค้า ปี 4

32 HT รรท. สาขาวชิา การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ป ี4 127 TR ทท. สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว ป ี1

33 HT2 รรท. สาขาวชิา การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ป ี4 128 TR2 ทท. สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว ป ี1

34 HT-3 รรท.ทอ. สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเทีย่ว  (เทียบโอน) ปี 1 129 TR ทท. สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว ป ี2

35 HT-3(ก.2) รรท.ทอ. สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเทีย่ว  (เทียบโอน) ปี 1 130 TR2 ทท. สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว ป ี2

36 HT-3 รรท.ทอ. สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเทีย่ว  (เทียบโอน) ปี 2 131 TR ทท. สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว ป ี3

37 HT-3(ก.2) รรท.ทอ. สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเทีย่ว  (เทียบโอน) ปี 2 132 TR2 ทท. สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว ป ี3

133 TR ทท. สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว ป ี4

134 TR2 ทท. สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว ป ี4

รหัสกลุม่เรียนตามสาขา
วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเที่ยว



15 AQ พล.ก.1 สาขาวชิา เพาะเล้ียงสัตวน์้า้  ป ี1 59 MH วท.กทท. การจดัการทรัพยากรและการทอ่งเทีย่วทางทะเล

16 AQ พล.ก.1 สาขาวชิา เพาะเล้ียงสัตวน์้า้  ป ี2 60 BC วท.ชว. ชวีวทิยาทางทะเล

17 AQ พล.ก.1 สาขาวชิา เพาะเล้ียงสัตวน์้า้  ป ี3 84 IF ออ. สาขาวชิา อตุสาหกรรมอาหาร ป ี1

18 AQ พล.ก.1 สาขาวชิา เพาะเล้ียงสัตวน์้า้  ป ี4 85 IF ออ. สาขาวชิา อตุสาหกรรมอาหาร ป ี2

19 AQ-3 พล.ทอ. สาขาวชิา เพาะเล้ียงสัตวน์้า้ (เทยีบโอน)  ป ี1 86 IF ออ. สาขาวชิา อตุสาหกรรมอาหาร ป ี3

20 AQ-3 พล.ทอ. สาขาวชิา เพาะเล้ียงสัตวน์้า้ (เทยีบโอน)  ป ี2 87 IF ออ. สาขาวชิา อตุสาหกรรมอาหาร ป ี4

21 AQ-3 พล.ทอ. สาขาวชิา เพาะเล้ียงสัตวน์้า้ (เทยีบโอน)  ป ี3 89 EMT ทจส. สาขาวชิา เทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดล้อม (ป.โท)

22 EM.EM จส.จทส. วชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ป ี3 90 AQT ทพล. สาขาเทคโนโลยเีพาะเล้ียงสัตวน์้า้ (ป.โท)

23 EM.EM จส.จทส. วชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ป ี4 91 ICM วท.ชบ. การจดัการชายฝ่ังแบบบรูณาการ(ป.โท)

24 EM.LE จส.จส. วชิาการจดัการส่ิงเเวดล้อม  ป ี3 92 SET วทส. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ป ี1

25 EM.LE จส.จส. วชิาการจดัการส่ิงเเวดล้อม  ป ี4 93 SET วทส. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ป ี2

38 REM จทส. วชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ป ี1 94 SET วทส. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ป ี3

39 REM จทส. วชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ป ี2 95 SET วทส. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ป ี4

40 REM จทส. วชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ป ี3 100 IF-3 ออ.ทอ. สาขาวชิา อตุสาหกรรมอาหาร เทยีบโอน ป ี1

41 REM จทส. วชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ป ี4 101 IF-3 ออ.ทอ. สาขาวชิา อตุสาหกรรมอาหาร เทยีบโอน ป ี2

48 EM จส. สาขาวชิา การจดัการส่ิงแวดล้อมทอ้งถิน่ 108 MR วท. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล ป ี1

51 SE.SE วส.วส. วทิยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม ป ี1 109 MR วท. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล ป ี2

52 SE.SE วส.วส. วทิยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม ป ี2 110 MR วท. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล ป ี3

53 SE.SE วส.วส. วทิยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม ป ี3 111 MR วท. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล ป ี4

54 SE.SE วส.วส. วทิยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม ป ี4 112 REM.MS จทส. สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ป.โท (ป ี1)

55 MB จก.ธส. การจดัการประมงและธรุกจิสัตวน์้า้  ป ี1 113 REM.MS จทส. สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ป.โท (ป ี2)

56 MB จก.ธส. การจดัการประมงและธรุกจิสัตวน์้า้  ป ี2 114 REM.MS จทส. สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ป.โท (ป ี3)

57 MB จก.ธส. การจดัการประมงและธรุกจิสัตวน์้า้  ป ี3

58 MB จก.ธส. การจดัการประมงและธรุกจิสัตวน์้า้  ป ี4

96 EET-3 วศ.ฟฟ.ทอ สาขาวชิาวศิกรรมไฟฟา้เทยีบโอน (วศ.บ) ป ี1 (ก.1) 61 TI-CV ทน.ยธ. ทคโนโลยโียธา ป ี3  (ทล.บ)

135 EET2-3 วศ.ฟฟ.ทอ สาขาวชิาวศิกรรมไฟฟา้เทยีบโอน (วศ.บ) ป ี1(ก.2) 62 TI-CV ทน.ยธ. ทคโนโลยโียธา ป ี4 (ทล.บ)

97 EET-3 วศ.ฟฟ.ทอ สาขาวชิาวศิกรรมไฟฟา้เทยีบโอน (วศ.บ) ป ี2 63 T.CT ทค. สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ป ี1

88 EET2-3 วศ.ฟฟ.ทอ สาขาวชิาวศิกรรมไฟฟา้เทยีบโอน (วศ.บ) ป ี2(ก.2) 64 T.CT ทค. สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ป ี2

98 ICE-3 วศ.สส.ทอ สาขาวชิาวศิกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร เทยีบโอน  ป ี1 65 T.CT ทค. สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ป ี3

99 ICE-3 วศ.สส.ทอ สาขาวชิาวศิกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร เทยีบโอน  ป ี2 66 T.CT ทค. สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ป ี4

102 T.CE วศ.กส. สาขาวชิาวศิวกรรมกอ่สร้าง ป ี1 67 T.CT-3 ทค.ทอ. สาขาวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ (เทยีบโอน) ป ี1

103 T.CE วศ.กส. สาขาวชิาวศิวกรรมกอ่สร้าง ป ี2 68 T.CT-3 ทค.ทอ. สาขาวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ (เทยีบโอน) ป ี2

104 T.CE วศ.กส. สาขาวชิาวศิวกรรมกอ่สร้าง ป ี3 69 T.CT-3 ทค.ทอ. สาขาวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ (เทยีบโอน) ป ี3

105 T.CE วศ.กส. สาขาวชิาวศิวกรรมกอ่สร้าง ป ี4 70 EE วศ.อล. สาขาวชิา วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

42 CCE วศ.คส. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร ป ี1 71 ICE วศ.สส สาขาวชิาวศิกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร ป ี1

43 CCE วศ.คส. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร ป ี2 72 ICE วศ.สส สาขาวชิาวศิกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร ป ี2

44 CCE วศ.คส. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร ป ี3 73 ICE วศ.สส สาขาวชิาวศิกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร ป ี3

45 CCE วศ.คส. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร ป ี4 74 ICE วศ.สส สาขาวชิาวศิกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร ป ี4

46 IT-3 วศ.คส..ทอ. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร(เทยีบโอน) ป ี1 75 EET วศ.ฟฟ. สาขาวชิาวศิกรรมไฟฟา้ (วศ.บ) ป ี1

47 IT-3 วศ.คส..ทอ. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร(เทยีบโอน) ป ี2 76 EET วศ.ฟฟ. สาขาวชิาวศิกรรมไฟฟา้ (วศ.บ) ป ี2

49 T.CE-3 วศ.กส.ทอ. สาขาวชิาวศิวกรรมกอ่สร้าง เทยีบโอน ป ี1 77 EET วศ.ฟฟ. สาขาวชิาวศิกรรมไฟฟา้ (วศ.บ) ป ี3

50 T.CE-3 วศ.กส.ทอ. สาขาวชิาวศิวกรรมกอ่สร้าง เทยีบโอน ป ี2 78 EET วศ.ฟฟ. สาขาวชิาวศิกรรมไฟฟา้ (วศ.บ) ป ี4

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี


