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ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

๑๑๔ สุขมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน 

๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

�3หอ้งสมดุของหนู เปิดโลกใหมใ่บเลก็ 

 

เปิดคะแนนสูง-ตํา่แอดมิชชัน่54 (2) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 

คณะนติศิาสตร ์พื้นฐานวทิยาศาสตร ์24,592.5000-21,282.5000 พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 เลอืกสอบ

วชิาภาษาฝรัง่เศส 23,465.0000-20,703.9500 สอบวชิาภาษาเยอรมนั 25,104.2000-21,015.7000 สอบวชิา

ภาษาจนี 23,767.5000-20,545.7000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 23,832.5000-20,780.0000 ศูนยล์าํปาง พื้นฐาน

วทิยาศาสตร ์20,925.0000-18,678.5000 พื้นฐานศิลปะศาสตร ์รูปแบบที ่2 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 

20,117.5000-17,273.9500 สอบวชิาภาษาเยอรมนั 19,630.0000-17,705.0000 สอบวชิาภาษาจนี 

19,225.7000-17,938.9000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 20,290.0000-17,467.5000 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัช ีหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ 4 ปี สาขาวชิาการบญัช ี(เรยีนศูนยร์งัสติ) 23,217.5000-20,885.0000 หลกัสูตร

บรหิารธุรกจิบณัฑติ 4 ปี (ศูนยร์งัสติ) 21,640.0000-19,604.3500 หลกัสูตรควบบญัชบีณัฑติและบญัชี

มหาบณัฑติ (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจนัทร)์ 24,662.7500-21,237.4000  หลกัสูตรควบบรหิารธุรกจิบณัฑติ

และวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 5 ปี (ท่าพระจนัทร)์ 22,397.5000-19,902.5000 

 

คณะรฐัศาสตร ์สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง พื้นฐานวทิยาศาสตร ์21,385.0000-20,360.0000 พื้นฐานศิลป

ศาสตร ์รูปแบบที ่2 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 20,494.4000-20,363.2000 สอบวชิาภาษาเยอรมนั 20,750.0000-

20,750.0000 สอบวชิาภาษาจนี 21,255.0000-20,645.0000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 20,973.2000-20,462.5000 

สาขาวชิาบรหิารรฐักจิ พื้นฐานวทิยาศาสตร ์21,480.0000-20,207.5000 สาขาวชิาบรหิารรฐักจิ พื้นฐานศิลป

ศาสตร ์รูปแบบที ่2 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 20,866.4500-20,325.0000 สอบวชิาภาษาเยอรมนั 20,907.5000-

ข่าวจากหนงัสอืพมิพเ์ดลนิิวส ์  ฉบบัประจาํวนัที่   ๑๖  เดือนมิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๔   หนา้  ๒๒ 
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20,345.0000 สอบวชิาภาษาจนี 21,497.5000-20,362.5000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 21,053.9000-20,210.0000 

สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ พื้นฐานวทิยาศาสตร ์23,670.0000-21,402.5000 พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่

2 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 23,188.7500-21,625.0000 สอบวชิาภาษาเยอรมนั 21,952.5000-21,527.5000 สอบ

วชิาภาษาจนี 22,185.0000-21,585.0000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 23,780.0000-21,410.0000 คณะเศรษฐศาสตร ์

23,822.5000-19,122.4000 คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1) 22,375.5000-

20,195.0000 ศูนยล์าํปาง พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1) 20,177.5000-15,734.0000 

 

คณะศิลปศาสตร ์(จติวทิยา, ประวตัศิาสตร,์ บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร,์ ภาษาศาสตร ์ฯลฯ) 

พื้นฐานวทิยาศาสตร ์23,217.5000-20,974.9000 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 23,645.0000-20,990.0000 สอบวชิา

ภาษาเยอรมนั 22,037.5000-21,696.2500 สอบวชิาภาษาจนี 23,047.5000-20,975.0000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 

22,886.3000-21,023.2000 สอบวชิาภาษาบาล ี 23,905.0000-21,015.0000 สาขาวชิาภาษาองักฤษ พื้นฐาน

ศิลปศาสตร ์ (รูปแบบที ่1) 25,405.0000-21,962.5000 สาขาวชิาภมูศิาสตร ์พื้นฐาน

วทิยาศาสตร ์ 20,622.5000-18,912.5000 สาขาวชิาจติวทิยา พื้นฐานวทิยาศาสตร ์ 21,463.9000-

19,807.5000 สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์พื้นฐานวทิยาศาสตร ์20,397.5000-

18,583.9500 พื้นฐานศิลปศาสตร ์สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 20,923.9000-18,520.0000 สอบวชิาภาษาจนี 

19,825.0000-18,657.5000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 21,065.0000-19,042.5000 สอบวชิาภาษาบาล ี

20,182.5000-20,182.5000 สาขาวชิาประวตัศิาสตร ์พื้นฐานวทิยาศาสตร ์22,120.0000-19,559.8000 พื้นฐาน

ศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 21,080.0000-19,923.2500 สอบวชิาภาษาเยอรมนั 

21,560.0000-19,547.5000 สอบวชิาภาษาจนี 20,514.2000-20,033.9000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 20,572.5000-

19,687.5000 สอบวชิาภาษาบาล ี19,682.9000-19,682.9000 

 

สาขาวชิาปรชัญา พื้นฐานวทิยาศาสตร ์19,540.0000-19,203.5000 พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 สอบวชิา

ภาษาฝรัง่เศส 20,674.2000-19,455.0000 สอบวชิาภาษาจนี 19,605.0000-19,002.4000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 

20,703.7500-19,672.5000 สอบวชิาภาษาบาล ี19,025.0000-19,025.0000 สาขาวชิาภาษาไทย พื้นฐาน

วทิยาศาสตร ์20,710.0000-19,505.0000 พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 

20,772.5000-19,533.2000 สอบวชิาภาษาจนี 20,000.0000-19,610.0000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 20,137.5000-

19,577.5000 สอบวชิาภาษาบาล ี19,765.0000-19,565.0000 สาขาวชิารสัเซยี พื้นฐานวทิยาศาสตร ์

25,380.0000-20,221.9500 พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 23,275.0000-

20,402.5000 สอบวชิาภาษาจนี 21,505.7000-20,505.2500 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 21,595.0000-20,592.5000 

สอบวชิาภาษาบาล ี22,762.5000-20,496.3000 สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 สอบวชิา

ภาษาญี่ปุ่ น 23,755.0000-21,682.5000 สาขาวชิาภาษาเยอรมนั พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 สอบวชิา
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ภาษาเยอรมนั 23,950.7000-19,955.7000 สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส พื้นฐานศิลปศาสตร ์รูปแบบที ่2 สอบวชิา

ภาษาฝรัง่เศส 23,462.5000-17,232.9500 

 

คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1) 24,760.0000-22,405.0000 คณะ

สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1) 22,692.5000-20,367.5000 คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 18,592.5000-14,990.8000 สาขาวชิา

เทคโนโลยเีพือ่การพฒันาย ัง่ยนื 15,580.0000-14,065.0000 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 16,465.8000-

11,070.9000 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์17,898.7500-15,560.0000 สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

17,720.0000-15,209.1000 สาขาวชิาสถติ ิ17,812.5000-15,290.0000 สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

การอาหาร 19,795.0000-16,218.3500 สาขาวชิาเคม ี18,135.8000-16,021.0500 สาขาวชิาคณิตศาสตร์

ประยุกต ์17,347.3000-12,937.1000 สาขาวชิาฟิสกิสอ์เิลก็ทรอนกิส ์16,670.0000-13,314.8000 สาขาวชิา

เทคโนโลยชีวีภาพ 17,630.0000-15,484.1000 สาขาวชิาฟิสกิส ์17,301.6000-14,429.8000 สาขาวชิา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่ทอ 15,863.3000-14,147.7500 สาขาวชิาวสัดศุาสตร ์17,452.5000-

14,480.6000 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์โครงการปรญิญาตรภีาคพเิศษ 15,120.0000-14,000.8000 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า, อตุสาหกรรม, เคม,ี เครื่องกล, คอมพวิเตอร ์19,567.5000-

16,142.4000 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 19,235.0000-15,550.0000 โครงการหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

สองสถาบนั (TEP) 18,647.5000-15,352.7000 โครงการหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ ภาคภาษาองักฤษ

แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(TEPE) 16,719.9500-13,847.1000 คณะแพทยศาสตร ์สาขาวชิาการแพทย์

แผนไทยประยุกตบ์ณัฑติ 21,860.7500-19,503.3500 คณะสหเวชศาสตร ์สาขาวชิาเทคนคิการแพทย ์

21,165.0000-18,965.0000 สาขาวชิากายภาพบาํบดั 19,782.5000-18,292.5000 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์าร

กฬีา 18,020.7000-16,017.5000 คณะทนัตแพทยศาสตร ์23,952.5000-23,264.9000 คณะพยาบาลศาสตร ์

20,552.5000-18,532.5000 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ ์20,744.5500-

18,280.0000 สาขาวชิาศิลปะการออกแบบหตัถอตุสาหกรรม มธ.ศูนยล์าํปาง 16,970.0000-14,169.5000 

 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง สาขาวชิาสถาปตัยกรรม (วท.บ.) พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่

1) 23,484.0000-20,026.5000 สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1) 

23,467.5000-21,472.0000 สาขาวชิาการผงัเมอืง พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1) 21,786.1500-

19,454.5000 สาขาวชิาภมูสิถาปตัยกรรม พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1) 21,277.7000-19,988.0000 สาขา

สถาปตัยกรรม เพือ่การพฒันาอสงัหาฯ พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1) 22,702.5000-19,189.0000 คณะ

สาธารณสุขศาสตร ์19,875.0000-17,425.0000 สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร หลกัสูตรนานาชาต ิ(SIIT) 
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หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา 19,013.7000-9,977.7000 สาขาวศิวกรรมเคม ี

เครื่องกล อเิลก็ฯ อตุสาหการ 24,225.0000-11,581.8500 วทิยาศาสตรบณัฑติ วทิยาการคอมพวิเตอร ์

(รูปแบบที ่1) 16,912.5000-12,319.8000 วทิยาการคอมพวิเตอร ์(รูปแบบที ่2) 19,412.5000-15,526.7000 

การจดัการวศิวกรรม (รูปแบบที ่1) 17,750.0000-13,065.1000 การจดัการวศิวกรรม (รูปแบบที ่2) 

19,637.8500-14,622.4000 วทิยาลยัสหวทิยาการ มธ.ศูนยล์าํปาง พื้นฐานศิลปศาสตร ์ (รูปแบบที ่1) 

18,706.5000-13,713.9500 

 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล สาขาวชิากายอปุกรณศาสตร ์20,992.3000-18,762.5000 สาขาวชิา

การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์21,532.5000-19,247.5000 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร ์

22,437.5000-19,852.5000 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีสาขาวชิาความผดิปกตขิองการสือ่

ความหมาย 22,687.5000-19,875.0000 สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์22,460.0000-18,902.5000 คณะเภสชั

ศาสตร ์สาขาวชิาเภสชัศาสตร ์23,572.5000-21,235.0000 คณะทนัตแพทยศาสตร ์สาขาวชิาทนัต

แพทยศาสตร ์24,588.1000-23,805.0000 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 19,100.0000-13,925.8000 คณะวทิยาศาสตร ์(พญาไท) 

22,032.5000-17,495.8000 มหาวทิยาลยัมหดิล กาญจนบรุ ีสาขาวชิาชวีวทิยาเชงิอนุรกัษ ์

16,105.0000-12,374.1000 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 18,023.5000-15,681.8500 สาขาวชิาธรณีศาสตร ์

18,020.0000-15,240.0000 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารเกษตร14,958.1000-12,002.7000 สาขาวชิาการจดัการ 

18,947.4000 14,557.3000 

 

คณะเทคนคิการแพทย ์สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์21,252.5000-19,547.5000 สาขาวชิารงัสเีทคนคิ 

20,877.5000-19,154.1000 คณะสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์(สาธารณสุขศาสตร)์20,724.1000-

18,017.5000 (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 21,080.0000-17,779.1000 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวชิา

พยาบาลศาสตร ์22,110.0000-18,812.5000 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

20,057.5000-17,944.6500 สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี21,097.5000-17,800.0000 สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 

18,747.5000-15,742.5000 สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย ์22,140.4000-19,944.5500 สาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟ้า+ไฟฟ้าสือ่สาร 19,870.0000-15,700.0000 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 20,432.5000-

14,072.5000 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 19,327.5000-14,593.1000 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร

ศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 18,330.0000-15,462.1000 คณะสตัวแพทยศาสตร ์

สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร ์21,925.0000-19,957.5000 คณะกายภาพบาํบดั สาขาวชิากายภาพบาํบดั 
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21,412.5000-18,816.6000 สาขาวชิากจิกรรมบาํบดั 18,210.0000-16,931.3500 

 

คณะศิลปศาสตร ์สาขาวชิาภาษาองักฤษ 24,211.5000-21,804.0000 สาขาวชิาภาษาไทย 22,042.5000-

20,017.5000 วทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา (วท.บ.) 

17,334.4000-10,521.9000 สาขาวชิาการออกกาํลงักายและการกฬีา (ศศ.บ.) 19,197.4000-12,660.2000 

วทิยาลยัศาสนศึกษา สาขาวชิาศาสนศึกษา 20,110.0000-17,744.0000 วทิยาลยัราชสุดา สาขาวชิาลา่มภาษา

มอืไทย พื้นฐานวทิยาศาสตร ์ 17,068.2000-14,711.7000 พื้นฐานศิลปศาสตร ์สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 

16,111.0000-13,690.4000 สอบวชิาภาษาเยอรมนั  17,474.9000-17,474.9000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 

16,100.7000-14,080.5000 สอบวชิาภาษาจนี  15,556.7000-13,529.0000 สอบวชิาภาษาบาล ี13,504.0000-

13,504.0000 

 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 

คณะเทคนคิการแพทย ์สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์20,357.5000-18,844.1000 สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

19,375.0000-18,217.5000 คณะพยาบาลศาสตร ์20,545.0000-18,702.5000 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

สาขาวชิาวทิยาศาสตรอ์นามยัสิง่แวดลอ้ม 17,912.1000-16,590.0000 สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยั  18,190.0000-16,181.1000 สาขาวชิาเอกคู่วทิยาศาสตรอ์นามยั-อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

18,477.5000-16,366.7500 คณะทนัตแพทยศาสตร ์23,376.2500-22,886.6500 คณะเภสชัศาสตร ์

22,157.2500-20,767.5000 คณะสตัวแพทยศาสตร ์21,027.5000-19,705.7000 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิา

เกษตรศาสตร ์17,007.5000-13,059.2000 สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร 17,025.0000-14,148.2000 

สาขาวชิาการประมง 16,035.0000-13,583.2000 สาขาวชิาทรพัยากรทีด่นิและสิง่แวดลอ้ม 16,260.0000-

14,834.4000 

 

คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาชวีวทิยา 19,097.2500-14,919.8000 สาขาวชิาเคม ี 21,970.0000-16,270.0000 

สาขาวชิาคณิตศาสตร ์17,590.0000-15,074.8000 สาขาวชิาคณิตศาสตรป์ระยุกต ์15,655.0000-13,390.6000 

สาขาวชิาฟิสกิส ์16,988.3000-14,698.2000 สาขาวชิาสถติ ิ16,180.0000-14,215.0000 สาขาวชิาภมูิ

สารสนเทศศาสตร ์15,447.5000-13,894.9500 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์16,960.0000-14,242.5000 

สาขาวชิาจลุชวีวทิยา 18,619.9500-15,180.6500 สาขาวชิาชวีเคม ี18,625.0000-15,305.0000  สาขาวชิา

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 17,280.0000-14,867.5000 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

15,766.6000-13,783.9500 สาขาวชิาสารสนเทศสถติ ิ14,960.0000-10,332.6000 สาขาวชิาวสัดศุาสตรแ์ละนา

โนเทคโนโลย ี17,875.8000-14,940.0000 คณะเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 16,985.0000-
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13,219.4500 สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี 17,795.0000-13,133.6500 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 

17,013.3000-12,519.5500 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ 13,876.6500-13,876.6500 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมท ัว่ไป 20,281.2500-15,535.0000 สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร 

16,169.9500-14,444.7500 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์19,447.7000-15,717.5000 สาขาวชิาวศิวกรรม

สิง่แวดลอ้ม 18,522.5000-15,274.9500 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 18,417.5000-15,342.5500 คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร ์สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 20,950.0000-18,324.9500 สาขาวชิาออกแบบ

อตุสาหกรรม 20,566.6000-16,301.2500 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาศาสตรศึ์กษา วชิาเอกเดีย่ว

วทิยาศาสตรท์ ัว่ไป 20,855.0000-20,250.0000 วชิาเอกเดีย่วเคม ี20,685.0000-20,217.5000 วชิาเอกเดีย่ว

ชวีวทิยา 21,362.5000-20,300.0000 วชิาเอกเดีย่วฟิสกิส ์20,170.0000-19,792.5000 สาขาวชิาคณิตศาสตร์

ศึกษา 23,195.0000-19,872.5000 สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 20,635.0000-19,362.5000 สาขาวชิาสงัคม

ศึกษา 20,313.2000-19,222.5000 สาขาวชิาการสอนภาษาญี่ปุ่ น 19,112.5000-18,000.0000 สาขาวชิา

คอมพวิเตอรศึ์กษา 19,380.4000-18,881.6000 สาขาวชิาพลศึกษา 19,427.1000-17,575.0000 สาขาวชิา

ศิลปศึกษา  18,980.0000-17,735.0000 สาขาวชิาการสอนภาษาจนีในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพเิศษ) 

19,400.0000-18,092.5000 

 

คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์20,442.5000-17,926.5000 สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส 

18,455.7000-15,121.6000 สาขาวชิาภาษาเยอรมนัเพือ่อาชพี 17,916.7000-15,787.5000 สอบวชิาภาษา

ฝรัง่เศส (รูปแบบที ่2) 16,945.0500-15,644.2000 สอบวชิาภาษาเยอรมนั (รูปแบบที ่2) 17,490.0000-

15,553.2000 สอบวชิาภาษาจนี (รูปแบบที ่2) 17,159.2000-17,159.2000 สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

21,900.0000-18,570.7000 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส (รูปแบบที ่2)  21,660.7000-18,895.0000 สอบวชิา

ภาษาญี่ปุ่ น (รูปแบบที ่2) 19,495.0000-19,265.0000 สอบวชิาภาษาจนี (รูปแบบที ่2) 19,910.0000-

18,976.4000 สาขาวชิาภาษาสเปน 18,272.9000-16,484.9000 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส (รูปแบบที ่2) 

19,332.9500-16,489.9000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น (รูปแบบที ่2) 19,107.5000-16,750.0000 สอบวชิาภาษาจนี 

(รูปแบบที ่2) 18,360.7000-16,995.3000 สาขาวชิาภาษาไทย 18,467.5000-16,682.4000 สอบวชิาภาษา

ฝรัง่เศส (รูปแบบที ่2) 17,554.2000-16,697.5000 สอบวชิาภาษาเยอรมนั (รูปแบบที ่2) 17,037.5000-

17,037.5000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น (รูปแบบที ่2) 17,460.0000-17,460.0000 

 

สาขาวชิาการจดัการการพฒันาสงัคม 18,734.2000-16,539.2000 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส (รูปแบบที ่2) 

17,475.7000-16,552.1500 สอบวชิาภาษาจนี (รูปแบบที ่2) 16,563.7500-16,563.7500 สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น

19,231.4000-17,583.2000 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส (รูปแบบที ่2) 19,085.7000-17,895.7000 สอบวชิา
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ภาษาญี่ปุ่ น (รูปแบบที ่2) 19,315.0000-17,541.7000 สาขาวชิาภาษาจนี 22,075.0000-17,257.5000 สอบวชิา

ภาษาฝรัง่เศส (รูปแบบที ่2) 17,769.3000-17,769.3000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น (รูปแบบที ่2) 17,765.7000-

17,765.7000 สอบวชิาภาษาจนี (รูปแบบที ่2) 18,980.7000-17,256.7000 สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ 

20,002.5000-18,112.5000 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส (รูปแบบที ่2) 18,533.2000-18,533.2000 สอบวชิา

ภาษาญี่ปุ่ น (รูปแบบที ่2) 18,677.5000-18,452.5000 สอบวชิาภาษาจนี (รูปแบบที ่2) 18,509.4000-

18,111.4000 สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์18,565.0000-17,225.7000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น  (รูปแบบที ่2) 

17,432.5000-17,432.5000 สอบวชิาภาษาจนี (รูปแบบที ่2) 17,950.0000-17,950.0000 สาขาวชิาสงัคมวทิยา

และมนุษยวทิยา  19,615.0000-18,714.0000 

 

คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการเงนิ 20,516.9000-16,495.5000 สาขาวชิาการจดัการ 18,847.5000-

15,934.8000 บญัชบีณัฑติ (การบญัช)ี  20,526.5000-17,712.4000 สาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและการ

ท่องเทีย่ว 20,107.5000-18,395.0000 สาขาวชิาการตลาด 19,236.1500-15,827.5000 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

19,060.0000-16,192.3000 คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวชิาจติรกรรม 16,752.8000-14,699.1000 สาขาวชิา

ประตมิากรรม 15,768.9500-14,841.5000 สาขาวชิาออกแบบนเิทศศิลป์ 18,380.0000-17,357.5000 

สาขาวชิาดนตรไีทย 17,372.9000-16,819.2000 คณะนติศิาสตร ์พื้นฐานวทิยาศาสตร ์21,178.2000-

19,307.5000 พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1) 22,784.0000-19,294.4000 พื้นฐานศิลปศาสตร ์เลอืกสอบ

วชิาภาษาจนี (รูปแบบที ่2) 19,835.0000-19,835.0000 

 

วทิยาเขตหนองคาย สาขาวชิาการเงนิ 15,590.0000-12,274.6000 สาขาวชิาการท่องเทีย่ว (รูปแบบที ่1) 

17,132.5000-12,522.0000 สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส (รูปแบบที ่2) 15,264.0000-15,264.0000 สาขาวชิาธุรกจิ

ระหวา่งประเทศ 16,397.5000-7,315.9000 บญัชบีณัฑติ 16,385.0000-13,806.6000 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

16,904.8000-11,135.2000 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 12,727.5000-10,692.4000 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์14,215.7000-11,017.6000 สาขาวชิาการประมง 15,720.7000-10,457.6000 

สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 13,217.3000-11,531.4500 สาขาวชิาอตุสาหกรรม

เกษตร 12,694.1000-8,911.7000 สาขาวชิานติศิาสตร ์ พื้นฐานวทิยาศาสตร ์ 17,987.5000-15,204.2000 

พื้นฐานศิลปศาสตร ์ (รูปแบบที ่1) 18,501.5000-15,315.0000 พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่2) สอบวชิา

ภาษาญี่ปุ่ น 15,736.7000-15,222.5000 สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ พื้นฐานวทิยาศาสตร ์15,936.6000-

10,682.0000 พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1) 17,116.5500-10,740.0000 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

12,666.9000-8,503.3000 

 

วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิน่ รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ (รูปแบบที ่1) 
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19,820.0000-17,265.5000 สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ สอบภาษาจนี (รูปแบบที ่2) 17,422.9500-

17,422.9500 สาขาวชิาการจดัการคลงั (รูปแบบที ่1) 19,431.5000-16,662.5000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น 

(รูปแบบที ่2) 16,910.0000-16,910.0000 เทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาการจดัการงานช่างและผงัเมอืง 

(รูปแบบที ่1) 14,252.5000-8,878.8500 วทิยาลยันานาชาต ิสาขาวชิากจิการระหวา่งประเทศ 16,547.5000-

8,565.5000 กจิการระหวา่งประเทศ (รูปแบบที ่1)18,597.5000-8,964.5000 สอบเยอรมนั (รูปแบบ

ที ่ 2)  10,395.6000-10,395.6000 สอบญี่ปุ่ น  (รูปแบบที ่ 2) 11,088.7000-11,088.7000 สอบจนี (รูปแบบที ่

2) 14,798.9000-14,798.9000 สาขาวชิาธุรกจิระดบัโลก 18,609.2000-8,774.7000 สาขาวชิาธุรกจิระดบัโลก 

(รูปแบบที ่1) 16,483.5000-16,483.5000 สาขาวชิาการตลาดระหวา่งประเทศ 16,689.9000-10,443.1000 

การตลาดระหวา่งประเทศ (รูปแบบที ่1) 18,858.7500-8,497.0000 สอบจนี (รูปแบบที ่2) 13,030.4500-

13,030.4500 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศ 13,612.0500-11,496.5000 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

คณะเภสชัศาสตร ์หลกัสูตร 6 ปี 22,027.5000-20,607.5000 คณะทนัตแพทยศาสตร ์24,142.5000-

23,231.5500 คณะพยาบาลศาสตร ์21,000.0000-18,847.9000 คณะสตัวแพทยศาสตร ์20,978.7500-

19,947.5000 คณะเทคนคิการแพทย ์สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์21,440.0000-18,969.4000 สาขาวชิา

กายภาพบาํบดั 20,240.0000-18,014.1000 สาขาวชิารงัสเีทคนคิ 20,297.5000-18,432.5000 สาขาวชิา

กจิกรรมบาํบดั  19,442.5000-17,071.6000 คณะอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

การอาหาร 18,137.5000-16,411.4000 สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร 16,962.5000-

15,177.5000 สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร 16,655.0000-15,375.0000 สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร

พฒันาผลติภณัฑ ์16,297.5000-14,892.5000 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ16,937.5000-14,815.0000 

สาขาวชิาเทคโนโลยผีลติภณัฑท์างทะเล 16,610.0000-14,309.4000 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิา

เศรษฐศาสตรเ์กษตร 17,427.5000-14,957.5000 สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน ปฐพศีาสตร ์สตัวบาล กฏีวทิยา 

โรคพชื ฯลฯ 17,362.5000-14,146.4000 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 19,072.1500-16,025.0000 สาขาวชิาวศิวกรรม

อตุสาหการ 18,097.5000-15,590.0000 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 21,334.9000-17,217.5000 สาขาวชิา

วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์20,207.5000-17,134.9000 สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 18,372.5000-

15,691.2500 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 19,767.5000-16,422.5000 สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร 16,317.4000-

14,909.6500 สาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ 17,400.0000-15,396.4000 สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 16,337.5500-11,339.3000 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพเิศษ) 15,997.4000-
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13,209.5500 สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล (ภาคพเิศษ) 15,577.2000-13,520.8500 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

(ภาคพเิศษ) 16,622.2000-13,820.2000 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเคม ีเคมอีตุสาหกรรม ชวีเคมแีละชวีเคมี

เทคโนโลย ี19,112.5000-15,535.6000 สาขาวชิาชวีวทิยา จลุชวีวทิยา สตัววทิยา18,340.4000-15,474.1000 

สาขาวชิาฟิสกิส ์วสัดศุาสตร ์18,665.0000-14,419.0000 สาขาวชิาธรณีวทิยา อญัมณีวทิยา 19,297.5000-

15,640.0000 สาขาวชิาคณิตศาสตร ์สถติ ิ17,387.5000-14,807.1000 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

17,755.0000-14,590.0000 

 

คณะวจิติรศิลป์ สาขาวชิาจติรกรรม 18,520.0000-16,362.5000 สาขาวชิาประตมิากรรม 19,835.0000-

14,190.4000 สาขาวชิาภาพพมิพ ์ 17,304.3500-15,003.7000 สาขาวชิาศิลปะไทย 17,689.2000-

15,528.2000 สาขาวชิาการออกแบบ 18,456.4000-16,884.5000 สาขาวชิาศิลปะการถา่ยภาพ 17,639.7000-

15,679.6500 สาขาวชิาสือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่ 18,086.6000-16,233.7500 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

21,469.8000-19,005.8000 คณะบรหิารธุรกจิ 21,222.5000-17,640.0000 ภาคพเิศษ 17,882.5000-

15,995.0000 คณะเศรษฐศาสตร ์พื้นฐานวทิยาศาสตร ์19,274.9000-16,278.3500 พื้นฐานศิลปศาสตร ์

19,456.6500-11,111.2500 ภาคพเิศษ 18,442.5000-8,524.6000 หลกัสูตรตร-ีโท เศรษฐศาสตรส์องภาษา 

20,422.5000-14,922.1500 คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์สาขาวชิารฐัศาสตร ์พื้นฐานวทิยาศาสตร ์

20,245.0000-18,424.9000 สาขาวชิารฐัศาสตร ์สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 18,827.5000-18,352.5000 สอบวชิา

ภาษาจนี 18,921.4000-18,382.5000 สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์พื้นฐานวทิยาศาสตร ์ 19,591.9500-

17,875.0000 สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์สอบวชิาภาษาฝรัง่เศส 19,832.5000-18,492.5000 สอบวชิา

ภาษาญี่ปุ่ น 17,950.0000-17,950.0000 สอบวชิาภาษาจนี 18,370.0000-18,197.5000 สาขาวชิาการระหวา่ง

ประเทศ พื้นฐานวทิยาศาสตร ์21,342.5000-19,542.5000 สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ สอบวชิาภาษา

ฝรัง่เศส  20,477.5000-20,477.5000 สอบวชิาภาษาญี่ปุ่ น  20,732.5000-19,383.2000 สอบวชิาภาษาจนี 

19,475.7000-19,360.0000 สอบวชิาภาษาอาหรบั 20,215.0000-20,215.0000 

 

คณะนติศิาสตร ์พื้นฐานวทิยาศาสตร ์22,390.7000-20,465.0000 พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที ่1) 

22,027.5000-20,547.5000 คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวชิาภาษาไทย 20,591.6000-19,032.1000 สาขาวชิา

สงัคมศึกษา  20,392.5000-19,587.5000 สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์ 20,947.5000-20,182.7000 สาขาวชิา

คณิตศาสตร ์21,662.5000-19,932.5000 สาขาวชิาภาษาองักฤษ  21,577.5000-20,103.2000 สาขาวชิา

บรหิารธุรกจิ 19,105.0000-18,374.1000 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์18,845.0000-18,114.3000 สาขาวชิา

เกษตรกรรม 19,065.0000-17,651.6000 สาขาวชิาอตุสาหกรรมศึกษา 18,692.5000-17,394.7000 สาขาวชิา

ประถมศึกษา 19,690.3000-18,887.5000 สาขาวชิาพลศึกษา 18,496.0000-17,460.0000 สาขาวชิาสุขศึกษา

และการส่งเสรมิสุขภาพ 19,001.0500-18,206.4000 สาขาวชิาภาษาองักฤษ พื้นฐานวทิยาศาสตร ์
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22,800.0000-21,082.5500 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวชิาภาษาองักฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร ์24,240.0000-

20,867.5000 สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส 20,170.7000-17,115.6000 สาขาวชิาภาษาเยอรมนั 19,091.4000-

14,796.5000 สาขาวชิาประวตัศิาสตร ์ 20,049.0000-18,657.5000  สาขาวชิาบา้นและชมุชน   20,609.4500-

18,770.5000 สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 20,265.0000-18,576.4000 สาขาวชิาปรชัญา 19,326.5000-

17,968.9500 สาขาวชิาจติวทิยา 23,325.8000-20,282.7500 สาขาวชิาภาษาไทย 19,965.0000-18,447.5000 

สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น 20,927.5000-18,892.4000 สาขาวชิาภาษาจนี  20,122.5000-18,652.5000 สาขาวชิาการ

ท่องเทีย่วและการโรงแรม 21,160.0000-20,152.5000 

 

คณะการสือ่สารมวลชน พื้นฐานวทิยาศาสตร ์20,930.5000-19,922.5000 พื้นฐานศิลปศาสตร ์ (รูปแบบที ่

1)  22,060.5000-19,648.0000 คณะสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภมูศิาสตร ์18,632.5000-16,600.7000 สาขาวชิา

สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 21,770.0000-18,806.5000 สาขาวชิาไทยศึกษา 19,666.4500-18,123.3500 

วทิยาลยัศิลปะ สือ่ และเทคโนโลย ีสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์หลกัสูตรนานาชาต ิ16,667.5000-

12,871.7500 สาขาวชิาแอนนเิมชนั รูปแบบที ่1 (วท.บ.) 18,145.0000-14,342.5000 สาขาวชิาแอนนเิมชนั 

รูปแบบที ่2 (วท.บ.) 18,452.5000-16,640.6000 สาขาวชิาแอนนเิมชนั พื้นฐานศิลปศาสตร ์สอบภาษาฝรัง่เศส 

17,990.5000-16,698.4000 สาขาวชิาแอนนเิมชนั พื้นฐานศิลปศาสตร ์สอบภาษาจนี 17,424.9000-

16,682.4000. 

 

 


