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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปดเผยคะแนนสูงสุด-ต่ําสดุ ในระบบแอดมิชชั่น
า 2550 แตละคณะวิชาในม.ศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ี 

าลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร (5 ป) 6738.35-7015.75 คณะเภสัช
 ป) 6896.35-7104.05 คณะสหเวชศาสตร (สาขาวิชากายภาพบําบัด) 5432.80-
ณะพยาบาลศาสตร 5523.45-5929.70 คณะทันตแพทยศาสตร (6 ป) 7278.45-
ณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, โยธา, โยธาสิ่งแวดลอม, ไฟฟา
กรรม 4759.80-6296.20 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5323.50-5912.70 คณะวิทยาศาสตร 
าคณิตศาสตร 4499.60-5439.10 สาขาวชิาสถิติ 4746.85-5619.25 สาขาวิชาวิทยาการ
อร 5566.75-6220.85 สาขาวิชาฟสิกส 3820.40-4993.25 สาขาวิชาชีววิทยา 4949.05-
าขาวิชาจุลชีววิทยา 5165.85-6061.90 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและ
ร 5443.60-6374.90 สาขาวชิาเคมี 5186.15- 6138.90 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุ
93.90-6043.75 สาชาวิชาคหกรรมศาสตร 4692.15-5399.40 สาขาวชิาคณิตศาสตร 
) 5281.50-6545.50 สาขาวชิาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา (กศ.บ.5 ป) 5273.80-8055.80 
วิทยาศาสตร-เคมี (กศ.บ.5 ป) 5321.70-5979.00 สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส 
) 4565.30-6083.00 สาขาวชิาวิทยาศาสตรท่ัวไป (กศ.บ.5 ป) 5204.80-5775.50  

าศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (กศ.บ.5 ป) 4854.00-6340.00 
การแนะแนว (กศ.บ.5 ป) 5302.50-6209.50 คณะมนษุยศาสตร สาขาวิชา
รมสําหรับเด็ก 6869.75-7945.50 สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
316.25 สาขาวชิาภาษาจีน 6575.00-7106.50 สาขาวชิาภาษาญี่ปุน 6531.25-8307.50 
ภาษาเกาหลี 7172.50-7895.50 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ สอบฝรัง่เศส 6376.25-
าขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ สอบจีน 6566.25-7075.00 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ สอบ

7.50-6741.25 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6641. 25-7480.00 สาขาวิชาภาษาไทย สอบ
013.75-6593.75   

ภาษาไทย สอบเยอรมัน 6476.25-6476.25 สาขาวิชาภาษาไทย สอบเยอรมัน 
476.25 สาขาวชิาภาษาไทย สอบอาหรบั 6026.25-6026.25 สาขาวิชาภาษาไทย สอบ

75-6355.00 สาขาวิชาภาษาไทย สอบญี่ปุน 6032.50-6327.50 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
157.50 สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา สอบภาษาไทย (2) 5682.50-6621.25 สาขาวิชา
ะศาสนา สอบสังคมศึกษา (2) 5698.75-6740.00 สาขาวิชาจิตวิทยา 6354.50-7035.50 
ภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ป) 6040.50-6941.00 สาขาวชิาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ป) สอบ
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ฝรั่งเศส 5561.50-6281.00 สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ป) สอบเยอรมัน 6375.00-6375.00 
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ป) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 5895.50-6034.50   

สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ป) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 5747.00-5747.50 สาขาวิชา
ภาษาไทย (กศ.บ. 5 ป) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 5766.50-5766.50 คณะสังคมศาสตร 
สาขาวิชาประวัติศาสตร 6351.75-7261.00 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 5821.50-6301.00 
สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร 4876.10-5566.10 สาขาวชิารัฐศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 
5832.37-6847.37 สาขาวชิารัฐศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5900.62-6510.62 สาขาวิชา
รัฐศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 5958.25-6341.00 สาขาวิชารัฐศาสตร เลือกสอบวิชา
ภาษาจีน 5921.50-6514.87 สาขาวิชารัฐศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน 6505.75-6505.75 
สาขาวิชาการตลาด 5692.00-6183.50 สาขาวิชาการบัญชี 6088.25-6581.50 สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร 5802.25-6507.50 สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม 5314.75-
6782.75 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 5631.00-6597.75 สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ป) 
5551.50-6227.00 คณะพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา 5176.00-6011.00 สาชาวิชานันทนาการ 
5066.75-6224.75 สาขาวชิาสขุศึกษา 05138.00-5799.25 
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