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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๑๔  สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

คะแนนสูง-ตํ่าแอดมิสชั่นส"53 "มหิดล-มศว-นครพนม-นราธิวาสฯ" 

 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร 17,683.65-19,500.55 สาขาวชิา
การแพทยแผนไทยประยุกต 18,487.00-20,886.25 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร 
19,220.30-20,887.90 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย 18,810.45-21,783.15 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 18,275.65-21,293.25 คณะเภสัชศาสตร 
สาขาวิชาเภสชัศาสตร 20,356.50-22,026.90 คณะทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร 
22,797.60-23,704.55 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 9,287.30-17,310.55 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท) 16,731.00-20,187.15 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี สาขาวชิาชีววทิยาเชงิอนุรักษ 13,877.65-17,026.75 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร 14,752.00-16,540.00 สาขาวิชาธรณีศาสตร 14,112.50-16,376.90 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การเกษตร 11,225.00-14,404.75 สาขาวิชาการจัดการ 14,928.80-18,898.45  
 
คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 19,055.60-21,141.25 สาขาวชิารังสีเทคนิค 
18,061.50-19,491.05 คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาวทิยาศาสตร (สาธารณสุขศาสตร) 16,857.25-
19,456.70 สาขาวิชาวิทยาศาสตร (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) 16,703.55-18,320.70 คณะพยาบาล
ศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 18,303.75-20,540.00 
 
คณะวศิวกรรมศาสตร สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร 16,200.35-19,169.05 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
15,890.15-20,945.90 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 14,056.60-17,225.10 สาขาวิชาวิศวกรรมชีว
การแพทย 18,940.05-21,953.75 สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา+ไฟฟาส่ือสาร 14,927.20-18,627.90 สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 14,380.00-17,559.30 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 12,744.75-18,979.40  
 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน        ฉบับประจําวันที ่๑๗  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓     หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 14,356.30-
17,801.45 คณะสัตวแพทยศาสตร สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร 18,890.00-21,229.30 คณะกายภาพบําบัด 
สาขาวิชากายภาพบําบัด 17,832.90-19,830.40 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด 16,444.30-18,499.40 คณะศิลป
ศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20,839.65-23,975.95 สาขาวิชาภาษาไทย 17,788.95-20,818.35 
 
วิทยาลัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวชิาวิทยาศาสตรการกีฬา (วท.บ.) 12,361.45-
17,833.80 สาขาวิชาการออกกําลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.) 11,173.15-17,486.40 วิทยาลัยศาสนศึกษา 
สาขาวิชาศาสนศึกษา 17,117.25-19,332.70 วิทยาลยัราชสุดา สาขาวชิาลามภาษามือไทย (พ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร) 9,898.55-16,310.90 สาขาวิชาลามภาษามือไทย (พ้ืนฐานศลิปศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษา
ฝรั่งเศส 12,159.20-12,519.70 สาขาวิชาลามภาษามือไทย (พ้ืนฐานศิลปศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน 
12,001.60-15,492.10 สาขาวิชาลามภาษามือไทย (พ้ืนฐานศลิปศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 
11,119.80-14,750.65 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (พย.บ. 4 ป) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
17,382.90-18,073.00 คณะเภสชัศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ (ภ.บ. 6 ป) สาขาวิชา
เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ 18,863.60-21,273.45 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ป) สาขาวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 20,316.15-21,240.00 คณะสหเวชศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 
(วท.บ. 4 ป) สาขาวิชากายภาพบําบัด 16,974.10-18,519.90 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. 4 
ป) สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 14,853.25-17,014.00 คณะทนัตแพทยศาสตร หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑติ (ท.บ. 6 ป) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 22,408.20-23,297.00  
 
คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวศิวกรรมชีว
การแพทย 17,372.50-20,017.70 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ 14,531.50-16,233.30 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟากําลัง 13,079.05-16,162.40 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม 12,711.50-17,398.45 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) 
สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 13,321.10-17,268.55 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ. 4 ป) 
สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 14,038.40-16,079.80 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) 
สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี 14,946.90-18,357.95  
 
คณะวิทยาศาสตร หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร 12,855.40-
16,042.50 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชาสถิติ 10,399.85-15,882.30 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร 13,439.20-16,917.95 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชาฟสิกส 10,233.60-16,175.85 หลักสูตรวทิยาศาสตร
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บัณฑติ (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชาชวีวทิยา 11,628.75-17,059.80 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 
ป) สาขาวิชาจุลชวีวทิยา 10,494.85-17,225.40 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชา
เคมี 12,420.60-17,745.05 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชาวสัดุศาสตร (อัญมณี
และเครื่องประดับ) 10,771.25-17,587.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชาคหกร
รมศาสตร-อาหารและโภชนาการ 13,615.00-17,518.80 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ป) 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร-ส่ิงทอและเครื่องนุงหม 10,913.95-14,755.20  
 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร 19,579.10-20,077.95 หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี 19,522.35-20,470.75 หลักสูตรการศึกษา
บัณฑติ (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาวทิยาศาสตร-ชีววทิยา 19,518.95-20,830.20 หลักสูตรการศึกษา
บัณฑติ (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาวทิยาศาสตร-ฟสิกส 18,792.05-20,314.10 หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต 
(กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาวทิยาศาสตรทัว่ไป 18,647.00-20,025.20  
 
คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
16,295.20-20,206.65 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
17,721.70-20,832.60 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอก
ภาษาจีน 17,660.75-20,625.70 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาตะวันออก-
วิชาเอกภาษาญี่ปุน 18,248.45-19,660.80 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก-วชิาเอกภาษาเกาหลี 19,151.35-22,143.90 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ. 4 ป) 
สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาเขมร 10,196.70-16,933.75 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาเวียดนาม 14,082.70-19,183.00  
 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (รูปแบบที ่1) 18,319.35-
19,860.60 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (รูปแบบ 2) สอบ
ภาษาฝรั่งเศส 18,340.85-18,800.20 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาเพ่ือ
อาชีพ (รูปแบบ 2) สอบภาษาเยอรมัน 19,073.00-19,073.00 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 
ป) สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (รูปแบบ 2) สอบภาษาญ่ีปุน 18,398.95-18,429.45 หลักสูตรศลิปศา
สตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (รูปแบบ 2) สอบภาษาจีน 18,402.55-19,127.90 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 
14,133.95-19,746.90 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบ
วิชาภาษาเยอรมัน 16,226.80-16,248.30  
 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญีปุ่น 
15,641.30-19,770.45 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบ
วิชาภาษาจีน 13,615.95-18,944.20 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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เลือกสอบวชิาภาษาอาหรับ 17,778.60-17,778.60 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ. 4 ป) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17,143.95-17,143.95 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาไทย-วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 16,940.60-19,175.95 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาไทย-เอกภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน 18,418.75-
20,584.60 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 16,669.25-18,400.75  
 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (รูปแบบท่ี 1) 11,537.95-
16,828.25 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (รูปแบบ 2) สอบ
ภาษาฝรั่งเศส 12,820.85-17,529.55 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา (รูปแบบ 2) สอบภาษาญี่ปุน 14,373.05-17,442.60 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) 
สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา (รูปแบบ 2) สอบภาษาจีน 11,253.15-16,711.70 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑติ (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (รูปแบบ 2) สอบภาษาบาลี 16,397.25-16,397.25 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ. 4 ป) สาขาจิตวิทยา 19,744.95-21,155.95 หลักสูตรการศึกษา
บัณฑติ (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19,412.90-21,516.50 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 
5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย 19,163.00-19,845.70  
 
คณะศึกษาศาสตร หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา 
18,351.40-19,708.00 หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
16,610.80-16,610.80 คณะศลิปกรรมศาสตร หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตรศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา 16,466.65-19,081.00 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ศป.บ. 4 ป) สาขาวิชาทัศนศิลป-ศิลปะจินตทศัน 16,870.85-16,870.85 
 
คณะสังคมศาสตร หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาประวัติศาสตร 18,176.50-
20,605.20 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 17,666.60-
21,545.40 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 
11,487.50-15,429.15 หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (บช.บ. 4 ป) สาขาวิชาการบัญชี 19,038.75-20,472.95 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ป) สาขาวิชาการตลาด 17,778.95-19,058.05 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ. 4 ป) สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร 17,938.65-19,051.25 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ. 4 ป) สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม 19,732.85-
20,945.10 หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา 18,867.35-19,742.00 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ. 4 ป) สาขารัฐศาสตร (การปกครอง) รูปแบบ 116,657.50-20,010.50 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ. 4 ป) สาขารัฐศาสตร (การปกครอง) รูปแบบ 2 (ภาษาญี่ปุน) 
16,872.90-19,977.50  
 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ. 4 ป) สาขาวิชารัฐศาสตร (รัฐประศาสนศาสตร) 17,572.60-
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20,083.60 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ป) (ความสัมพันธระหวางประเทศ) สอบวชิาภาษา
ฝร่ังเศส 11,769.40-18,565.60 หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ. 4 ป) (ความสัมพันธระหวางประเทศ) 
สอบวิชาภาษาเยอรมัน 12,254.05-17,119.20 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ป) (ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ) สอบวชิาภาษาญี่ปุน 13,019.95-18,366.05 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ป) 
(ความสัมพันธระหวางประเทศ) สอบวิชาภาษาจีน 11,675.40-18,555.90 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(ร.บ. 4 ป) (ความสัมพันธระหวางประเทศ) สอบวชิาภาษาอาหรับ 14,308.75-17,957.70 หลักสูตร
รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ. 4 ป) (ความสัมพันธระหวางประเทศ) สอบวิชาภาษาบาลี 16,523.50-
16,523.50  
 
คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. 4 ป) สาขาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ
กีฬา (การออกกําลังกาย) 11,241.15-14,026.90 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. 4 ป) สาขา
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและกีฬา (การฝกกีฬา) 11,641.70-15,355.60 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑติ (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร-สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 13,107.50-
15,775.90 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร-อนามัย
ส่ิงแวดลอม 13,749.35-16,142.15  
 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. 4 ป) 
สาขาการอาหารและโภชนาการ 12,136.05-17,821.55 สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบาย
สาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ป) สาขาเศรษฐศาสตร (ภาษาไทย) 16,680.45-
19,348.10 
 
มหาวิทยาลยันครพนม 
 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญช ี8,652.25-12,771.50 สาขาวิชาการ
จัดการ 9,831.05-10,795.80 วิทยาลยัเทคนิคนครพนม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 8,140.60-
8,140.60 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครพนม สาขาวิชาสตัวศาสตร 9,626.75-12,365.05 สาขาวิชา
การประมง 11,011.40-11,011.40 วิทยาลัยการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและ
ภัตตาคาร 8,555.00-11,979.70 
 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร 
 
คณะพยาบาลศาสตร 15,961.70-17,164.35 คณะเกษตรศาสตร 10,659.75-10,659.75 คณะวทิยาการ
จัดการ สาขาวิชาการจัดการ 6,671.45-12,517.25 สาขาวิชาการตลาด 8,880.40-10,315.35 สาขาวิชาการ
บัญชี 8,984.00-10,379.75 คณะวศิวกรรมศาสตร 8,997.30-11,487.50 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
กฎหมายอิสลาม 11,603.75-11,603.75 ภาษาอาหรับ 10,774.70-10,774.70 
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