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ล ำดับท่ี กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัส ล ำดับท่ี กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัส
1 คณิตศาสตร์ 01 30 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 30
2 ภาษาไทย 02 31 ศิลปไทย 31
3 ภาษาอังกฤษ 03 32 ทัศนศิลป์ 32
4 ภาษาฝร่ังเศส 04 33 นาฏศิลป์ 33
5 ภาษาจีน 05 34 คอมพิวเตอร์ 34
6 ภาษาญ่ีปุ่น 06 35 อิสลามศึกษา 35
7 ภาษาเกาหลี 07 36 อุตสาหกรรมศิลป์ 36
8 ภาษาพม่า 08 37 อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) 37
9 ภาษามลายู 09 38 ช่างก่อสร้าง 38
10 วิทยาศาสตร์ 10 39 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 39
11 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 11 40 คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 40
12 ฟิสิกส์ 12 41 ประถมศึกษา 41
13 เคมี 13 42 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 42
14 ชีววิทยา 14 43 แนะแนว 43
15 สังคมศึกษา 15 44 จิตวิทยาและการแนะแนว 44
16 ประวัติศาสตร์ 16 45 บรรณารักษ์ 45
17 พุทธศาสนา 17 46 หูหนวกศึกษา 46
18 สุขศึกษา 18 47 โสตทัศนศึกษา 47
19 พลศึกษา 19 48 การเงินและการบัญชี 48
20 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 49 การศึกษาพิเศษ 49
21 การพยาบาล 21 50 กิจกรรมบ าบัด 50
22 ดนตรี 22 51 จิตวิทยาคลินิก 51
23 ดนตรีศึกษา 23 52 วัดผลและประเมินผลการศึกษา 52
24 ดนตรีไทย 24 53 แพทย์แผนไทย 53
25 ดนตรีสากล 25 54 วิศวกรรมโยธา 54
26 ดนตรีพ้ืนเมือง 26 55 เศรษฐศาสตร์การคลัง 55
27 ดุริยางคศิลป์ 27 56 สารสนเทศท่ัวไป 56
28 ดุริยางคศาสตร์ไทย 28 57 เทคโนโลยีทางการศึกษา 57
29 ดุริยางคศาสตร์สากล 29

รหัสกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก


























