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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"คณะเภสัชศาสตร" สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ (6 ป) 6,976.00006,651.9500 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ป) 7,220.7500-6,803.9500
"คณะสหเวชศาสตร" สาขาวิชากายภาพบําบัด 6,370.0500-5,858.3000 "คณะ
พยาบาลศาสตร" สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 5,982.2000-5,684.0500 "คณะทันต
แพทยศาสตร" สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (6 ป) 7,399.2000-7,285.8000 "คณะ
วิศวกรรมศาสตร" สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 6,609.8000-5,901.7000
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5,532.3000-3,152.7000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
กําลัง 5,995.0000-5,018.8000 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 5,571.80005,057.7000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5,709.7000-4,998.7000 สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ่งแวดลอม 5,520.7000-5,020.8000 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5,438.2000-3,585.8000 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 6,155.5000-4,060.8000
"คณะวิทยาศาสตร" สาขาวิชาคณิตศาสตร 5,798.7500-5,352.6000 สาขาวิชาสถิติ
5,726.3500-5,177.2500 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 5,863.90005,407.2500 สาขาวิชาฟสิกส 5,364.7500-4,804.6000 สาขาวิชาชีววิทยา
6,006.3500-5,225.8500 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5,981.3500-5,366.5000
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 6,019.9000-5,545.1000
สาขาวิชาเคมี 5,940.1500-5,514.4000 สาขาวิชาวัสดุศาสตร 5,892.15005,082.1500 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 5,452.5000-4,870.0000 สาขาวิชา
คณิตศาสตร (กศ.บ.5 ป) 6,531.0000-6,164.5000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชีววิทยา (กศ.บ.5 ป) 6,200.7000-5,919.0000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร เคมี (กศ.บ.
5 ป) 6,347.7000-5,898.3000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส (กศ.บ.5 ป)
6,162.8000-5,636.7000 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (กศ.บ.5 ป) 6,240.00005,689.8000
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"คณะมนุษยศาสตร" สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก 6,874.7500-6,457.0000
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 6,283.5000-5,782.2500
สาขาวิชาภาษาจีน 7,521.5000-6,264.7500 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 7,105.00006,120.0000 สาขาวิชาภาษาเกาหลี เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 7,237.50006,456.2500 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,570.0000-6,486.2500 เลือกสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 7,083.7500-6,467.5000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,573.75006,515.0000 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,357.50005,940.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,516.2500-5,875.0000 เลือกสอบวิชา
ภาษาญี่ปุน 6,813.7500-5,893.7500
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,431.2500-6,308.7500 สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบ
วิชาภาษาฝรั่งเศส 5,486.2500-5,470.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 5,871.25005,810.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 5,508.7500-5,491.2500 เลือกสอบวิชา
ภาษาจีน 6,478.7500-5,398.7500 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน 6,316.25005,380.0000 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,526.2500-5,487.5000 สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 6,681.2500-5,355.0000 เลือกสอบวิชา
สังคมศึกษา 2 6,068.7500-5,355.0000 สาขาวิชาจิตวิทยา 6,930.50006,360.0000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ป) 6,672.0000-5,985.0000
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ป) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,141.50005,703.5000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,133.5000-6,133.5000 เลือกสอบวิชา
ภาษาบาลี 6,107.0000-5,917.5000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 5,757.50005,757.5000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,017.0000-5,719.5000 เลือกสอบวิชา
ภาษาญี่ปุน 6,120.0000-5,711.5000
"คณะสังคมศาสตร" สาขาวิชาประวัติศาสตร 6,560.0000-5,751.2500 สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชนเมือง 6,494.5000-5,794.5000 สาขาวิชาภูมิศาสตร 5,642.95004,848.5000 สาขาวิชารัฐศาสตร (ความสัมพันธระหวางประเทศ) เลือกสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 6,749.1250-6,218.6250 เลือกสอบวิชา
ภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 6,357.0000-6,357.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน
(รูปแบบที่ 1) 6,223.0000-6,223.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่
2) 6,637.8750-6,241.7500 สาขาวิชารัฐศาสตร (การปกครอง) เลือกสอบวิชา
สังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 6,526.7500-6,187.0000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
(รูปแบบที่ 1) 6,384.7500-6,384.7500 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1)
6,319.0000-6,319.0000 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 6,336.75006,191.7500 สาขาวิชารัฐศาสตร (รัฐประศาสนศาสตร) 5,981.2500-5,036.2500
สาขาวิชาการตลาด 5,829.0000-5,586.2500 สาขาวิชาการบัญชี 6,310.25005,944.7500 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 6,002.0000-5,781.2500 สาขาวิชา
การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม 6,309.7500-5,623.0000 สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร 6,150.7500-5,462.0000 สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ป)
6,390.0000-5,864.5000
"คณะศึกษาศาสตร" สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (กศ.บ. 5 ป)
C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 5/6/09 9:31

6,199.5000-5,499.0000 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (กศ.บ. 5 ป)
6,231.5000-5,451.0000 "คณะพลศึกษา" สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
5,259.7000-4,894.3000 สาขาวิชานันทนาการ 6,358.0000-4,913.5000
สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ป ระบบเอกโท) 5,716.5000-4,988.5000 สาขาวิชา
สุขศึกษา 5,985.0000-4,877.0000 "คณะศิลปกรรมศาสตร" สาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตรศึกษา ทัศนศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ป) 5,435.0000-4,216.0000 สาขาวิชา
เซรามิกส 5,351.2500-4,559.2500 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน 5,936.75004,690.5000
หนา 23
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