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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิตศิ าสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 24,592.5000-21,282.5000 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบ
วิชาภาษาฝรัง่ เศส 23,465.0000-20,703.9500 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 25,104.2000-21,015.7000 สอบวิชา
ภาษาจีน 23,767.5000-20,545.7000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ 23,832.5000-20,780.0000 ศูนย์ลาํ ปาง พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ 20,925.0000-18,678.5000 พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส
20,117.5000-17,273.9500 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 19,630.0000-17,705.0000 สอบวิชาภาษาจีน
19,225.7000-17,938.9000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ 20,290.0000-17,467.5000 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี (เรียนศูนย์รงั สิต) 23,217.5000-20,885.0000 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศูนย์รงั สิต) 21,640.0000-19,604.3500 หลักสูตรควบบัญชีบณั ฑิตและบัญชี
มหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 24,662.7500-21,237.4000 หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต
และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 22,397.5000-19,902.5000
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21,385.0000-20,360.0000 พื้นฐานศิลป
ศาสตร์ รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส 20,494.4000-20,363.2000 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 20,750.000020,750.0000 สอบวิชาภาษาจีน 21,255.0000-20,645.0000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ 20,973.2000-20,462.5000
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21,480.0000-20,207.5000 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลป
ศาสตร์ รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส 20,866.4500-20,325.0000 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 20,907.5000C:\Users\SWU-02\Documents\หัวข่าว.doc 16/6/11 8:31

20,345.0000 สอบวิชาภาษาจีน 21,497.5000-20,362.5000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ 21,053.9000-20,210.0000
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 23,670.0000-21,402.5000 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่
2 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส 23,188.7500-21,625.0000 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 21,952.5000-21,527.5000 สอบ
วิชาภาษาจีน 22,185.0000-21,585.0000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ 23,780.0000-21,410.0000 คณะเศรษฐศาสตร์
23,822.5000-19,122.4000 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 22,375.500020,195.0000 ศูนย์ลาํ ปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 20,177.5000-15,734.0000
คณะศิลปศาสตร์ (จิตวิทยา, ประวัตศิ าสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, ภาษาศาสตร์ ฯลฯ)
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 23,217.5000-20,974.9000 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส 23,645.0000-20,990.0000 สอบวิชา
ภาษาเยอรมัน 22,037.5000-21,696.2500 สอบวิชาภาษาจีน 23,047.5000-20,975.0000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ
22,886.3000-21,023.2000 สอบวิชาภาษาบาลี 23,905.0000-21,015.0000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
ศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 25,405.0000-21,962.5000 สาขาวิชาภูมศิ าสตร์ พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ 20,622.5000-18,912.5000 สาขาวิชาจิตวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21,463.900019,807.5000 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20,397.500018,583.9500 พื้นฐานศิลปศาสตร์ สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส 20,923.9000-18,520.0000 สอบวิชาภาษาจีน
19,825.0000-18,657.5000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ 21,065.0000-19,042.5000 สอบวิชาภาษาบาลี
20,182.5000-20,182.5000 สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 22,120.0000-19,559.8000 พื้นฐาน
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส 21,080.0000-19,923.2500 สอบวิชาภาษาเยอรมัน
21,560.0000-19,547.5000 สอบวิชาภาษาจีน 20,514.2000-20,033.9000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ 20,572.500019,687.5000 สอบวิชาภาษาบาลี 19,682.9000-19,682.9000
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19,540.0000-19,203.5000 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 สอบวิชา
ภาษาฝรัง่ เศส 20,674.2000-19,455.0000 สอบวิชาภาษาจีน 19,605.0000-19,002.4000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ
20,703.7500-19,672.5000 สอบวิชาภาษาบาลี 19,025.0000-19,025.0000 สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ 20,710.0000-19,505.0000 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส
20,772.5000-19,533.2000 สอบวิชาภาษาจีน 20,000.0000-19,610.0000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ 20,137.500019,577.5000 สอบวิชาภาษาบาลี 19,765.0000-19,565.0000 สาขาวิชารัสเซีย พื้นฐานวิทยาศาสตร์
25,380.0000-20,221.9500 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส 23,275.000020,402.5000 สอบวิชาภาษาจีน 21,505.7000-20,505.2500 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ 21,595.0000-20,592.5000
สอบวิชาภาษาบาลี 22,762.5000-20,496.3000 สาขาวิชาภาษาญี่ป่ นุ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 สอบวิชา
ภาษาญี่ป่ นุ 23,755.0000-21,682.5000 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 สอบวิชา
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ภาษาเยอรมัน 23,950.7000-19,955.7000 สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 สอบวิชา
ภาษาฝรัง่ เศส 23,462.5000-17,232.9500
คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 24,760.0000-22,405.0000 คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 22,692.5000-20,367.5000 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล ้อม 18,592.5000-14,990.8000 สาขาวิชา
เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนายัง่ ยืน 15,580.0000-14,065.0000 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 16,465.800011,070.9000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17,898.7500-15,560.0000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
17,720.0000-15,209.1000 สาขาวิชาสถิติ 17,812.5000-15,290.0000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 19,795.0000-16,218.3500 สาขาวิชาเคมี 18,135.8000-16,021.0500 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 17,347.3000-12,937.1000 สาขาวิชาฟิ สกิ ส์อเิ ล็กทรอนิกส์ 16,670.0000-13,314.8000 สาขาวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ 17,630.0000-15,484.1000 สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ 17,301.6000-14,429.8000 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสง่ิ ทอ 15,863.3000-14,147.7500 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 17,452.500014,480.6000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 15,120.0000-14,000.8000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า, อุตสาหกรรม, เคมี, เครื่องกล, คอมพิวเตอร์ 19,567.500016,142.4000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 19,235.0000-15,550.0000 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สองสถาบัน (TEP) 18,647.5000-15,352.7000 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) 16,719.9500-13,847.1000 คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์บณั ฑิต 21,860.7500-19,503.3500 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
21,165.0000-18,965.0000 สาขาวิชากายภาพบําบัด 19,782.5000-18,292.5000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 18,020.7000-16,017.5000 คณะทันตแพทยศาสตร์ 23,952.5000-23,264.9000 คณะพยาบาลศาสตร์
20,552.5000-18,532.5000 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 20,744.550018,280.0000 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลาํ ปาง 16,970.0000-14,169.5000
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่
1) 23,484.0000-20,026.5000 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
23,467.5000-21,472.0000 สาขาวิชาการผังเมือง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 21,786.150019,454.5000 สาขาวิชาภูมสิ ถาปัตยกรรม พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 21,277.7000-19,988.0000 สาขา
สถาปัตยกรรม เพือ่ การพัฒนาอสังหาฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 22,702.5000-19,189.0000 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 19,875.0000-17,425.0000 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร หลักสูตรนานาชาติ (SIIT)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 19,013.7000-9,977.7000 สาขาวิศวกรรมเคมี
เครื่องกล อิเล็กฯ อุตสาหการ 24,225.0000-11,581.8500 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
(รูปแบบที่ 1) 16,912.5000-12,319.8000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (รูปแบบที่ 2) 19,412.5000-15,526.7000
การจัดการวิศวกรรม (รูปแบบที่ 1) 17,750.0000-13,065.1000 การจัดการวิศวกรรม (รูปแบบที่ 2)
19,637.8500-14,622.4000 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลาํ ปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
18,706.5000-13,713.9500
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ 20,992.3000-18,762.5000 สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 21,532.5000-19,247.5000 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
22,437.5000-19,852.5000 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสือ่
ความหมาย 22,687.5000-19,875.0000 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 22,460.0000-18,902.5000 คณะเภสัช
ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 23,572.5000-21,235.0000 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ 24,588.1000-23,805.0000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (หลักสูตรนานาชาติ) 19,100.0000-13,925.8000 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
22,032.5000-17,495.8000 มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ์
16,105.0000-12,374.1000 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 18,023.5000-15,681.8500 สาขาวิชาธรณีศาสตร์
18,020.0000-15,240.0000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร14,958.1000-12,002.7000 สาขาวิชาการจัดการ
18,947.4000 14,557.3000
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 21,252.5000-19,547.5000 สาขาวิชารังสีเทคนิค
20,877.5000-19,154.1000 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)20,724.100018,017.5000 (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 21,080.0000-17,779.1000 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ 22,110.0000-18,812.5000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20,057.5000-17,944.6500 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 21,097.5000-17,800.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
18,747.5000-15,742.5000 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 22,140.4000-19,944.5500 สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ า+ไฟฟ้ าสือ่ สาร 19,870.0000-15,700.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20,432.500014,072.5000 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 19,327.5000-14,593.1000 คณะสิง่ แวดล ้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสง่ิ แวดล ้อม 18,330.0000-15,462.1000 คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 21,925.0000-19,957.5000 คณะกายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด
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21,412.5000-18,816.6000 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด 18,210.0000-16,931.3500
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24,211.5000-21,804.0000 สาขาวิชาภาษาไทย 22,042.500020,017.5000 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
17,334.4000-10,521.9000 สาขาวิชาการออกกําลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.) 19,197.4000-12,660.2000
วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา 20,110.0000-17,744.0000 วิทยาลัยราชสุดา สาขาวิชาล่ามภาษา
มือไทย พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 17,068.2000-14,711.7000 พื้นฐานศิลปศาสตร์ สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส
16,111.0000-13,690.4000 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 17,474.9000-17,474.9000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ
16,100.7000-14,080.5000 สอบวิชาภาษาจีน 15,556.7000-13,529.0000 สอบวิชาภาษาบาลี 13,504.000013,504.0000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20,357.5000-18,844.1000 สาขาวิชากายภาพบําบัด
19,375.0000-18,217.5000 คณะพยาบาลศาสตร์ 20,545.0000-18,702.5000 คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล ้อม 17,912.1000-16,590.0000 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 18,190.0000-16,181.1000 สาขาวิชาเอกคู่วทิ ยาศาสตร์อนามัย-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18,477.5000-16,366.7500 คณะทันตแพทยศาสตร์ 23,376.2500-22,886.6500 คณะเภสัชศาสตร์
22,157.2500-20,767.5000 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21,027.5000-19,705.7000 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 17,007.5000-13,059.2000 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 17,025.0000-14,148.2000
สาขาวิชาการประมง 16,035.0000-13,583.2000 สาขาวิชาทรัพยากรทีด่ นิ และสิง่ แวดล ้อม 16,260.000014,834.4000
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 19,097.2500-14,919.8000 สาขาวิชาเคมี 21,970.0000-16,270.0000
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17,590.0000-15,074.8000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15,655.0000-13,390.6000
สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ 16,988.3000-14,698.2000 สาขาวิชาสถิติ 16,180.0000-14,215.0000 สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ 15,447.5000-13,894.9500 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16,960.0000-14,242.5000
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 18,619.9500-15,180.6500 สาขาวิชาชีวเคมี 18,625.0000-15,305.0000 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล ้อม 17,280.0000-14,867.5000 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
15,766.6000-13,783.9500 สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 14,960.0000-10,332.6000 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนา
โนเทคโนโลยี 17,875.8000-14,940.0000 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ 16,985.0000C:\Users\SWU-02\Documents\หัวข่าว.doc 16/6/11 8:31

13,219.4500 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 17,795.0000-13,133.6500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
17,013.3000-12,519.5500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 13,876.6500-13,876.6500
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทัวไป
่ 20,281.2500-15,535.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
16,169.9500-14,444.7500 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19,447.7000-15,717.5000 สาขาวิชาวิศวกรรม
สิง่ แวดล ้อม 18,522.5000-15,274.9500 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18,417.5000-15,342.5500 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20,950.0000-18,324.9500 สาขาวิชาออกแบบ
อุตสาหกรรม 20,566.6000-16,301.2500 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเดีย่ ว
วิทยาศาสตร์ทวั ่ ไป 20,855.0000-20,250.0000 วิชาเอกเดีย่ วเคมี 20,685.0000-20,217.5000 วิชาเอกเดีย่ ว
ชีววิทยา 21,362.5000-20,300.0000 วิชาเอกเดีย่ วฟิ สกิ ส์ 20,170.0000-19,792.5000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศึกษา 23,195.0000-19,872.5000 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 20,635.0000-19,362.5000 สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 20,313.2000-19,222.5000 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ป่ นุ 19,112.5000-18,000.0000 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 19,380.4000-18,881.6000 สาขาวิชาพลศึกษา 19,427.1000-17,575.0000 สาขาวิชา
ศิลปศึกษา 18,980.0000-17,735.0000 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
19,400.0000-18,092.5000
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 20,442.5000-17,926.5000 สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส
18,455.7000-15,121.6000 สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพือ่ อาชีพ 17,916.7000-15,787.5000 สอบวิชาภาษา
ฝรัง่ เศส (รูปแบบที่ 2) 16,945.0500-15,644.2000 สอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 17,490.000015,553.2000 สอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 17,159.2000-17,159.2000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
21,900.0000-18,570.7000 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส (รูปแบบที่ 2) 21,660.7000-18,895.0000 สอบวิชา
ภาษาญี่ป่ นุ (รูปแบบที่ 2) 19,495.0000-19,265.0000 สอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 19,910.000018,976.4000 สาขาวิชาภาษาสเปน 18,272.9000-16,484.9000 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส (รูปแบบที่ 2)
19,332.9500-16,489.9000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ (รูปแบบที่ 2) 19,107.5000-16,750.0000 สอบวิชาภาษาจีน
(รูปแบบที่ 2) 18,360.7000-16,995.3000 สาขาวิชาภาษาไทย 18,467.5000-16,682.4000 สอบวิชาภาษา
ฝรัง่ เศส (รูปแบบที่ 2) 17,554.2000-16,697.5000 สอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 17,037.500017,037.5000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ (รูปแบบที่ 2) 17,460.0000-17,460.0000
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม 18,734.2000-16,539.2000 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส (รูปแบบที่ 2)
17,475.7000-16,552.1500 สอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 16,563.7500-16,563.7500 สาขาวิชาภาษาญี่ป่ นุ
19,231.4000-17,583.2000 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส (รูปแบบที่ 2) 19,085.7000-17,895.7000 สอบวิชา
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ภาษาญี่ป่ นุ (รูปแบบที่ 2) 19,315.0000-17,541.7000 สาขาวิชาภาษาจีน 22,075.0000-17,257.5000 สอบวิชา
ภาษาฝรัง่ เศส (รูปแบบที่ 2) 17,769.3000-17,769.3000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ (รูปแบบที่ 2) 17,765.700017,765.7000 สอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 18,980.7000-17,256.7000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
20,002.5000-18,112.5000 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส (รูปแบบที่ 2) 18,533.2000-18,533.2000 สอบวิชา
ภาษาญี่ป่ นุ (รูปแบบที่ 2) 18,677.5000-18,452.5000 สอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 18,509.400018,111.4000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 18,565.0000-17,225.7000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ (รูปแบบที่ 2)
17,432.5000-17,432.5000 สอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 17,950.0000-17,950.0000 สาขาวิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา 19,615.0000-18,714.0000
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน 20,516.9000-16,495.5000 สาขาวิชาการจัดการ 18,847.500015,934.8000 บัญชีบณั ฑิต (การบัญชี) 20,526.5000-17,712.4000 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเทีย่ ว 20,107.5000-18,395.0000 สาขาวิชาการตลาด 19,236.1500-15,827.5000 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
19,060.0000-16,192.3000 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม 16,752.8000-14,699.1000 สาขาวิชา
ประติมากรรม 15,768.9500-14,841.5000 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 18,380.0000-17,357.5000
สาขาวิชาดนตรีไทย 17,372.9000-16,819.2000 คณะนิตศิ าสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21,178.200019,307.5000 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 22,784.0000-19,294.4000 พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบ
วิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 19,835.0000-19,835.0000
วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน 15,590.0000-12,274.6000 สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว (รูปแบบที่ 1)
17,132.5000-12,522.0000 สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส (รูปแบบที่ 2) 15,264.0000-15,264.0000 สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 16,397.5000-7,315.9000 บัญชีบณั ฑิต 16,385.0000-13,806.6000 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
16,904.8000-11,135.2000 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร 12,727.5000-10,692.4000
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14,215.7000-11,017.6000 สาขาวิชาการประมง 15,720.7000-10,457.6000
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม 13,217.3000-11,531.4500 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 12,694.1000-8,911.7000 สาขาวิชานิตศิ าสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 17,987.5000-15,204.2000
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 18,501.5000-15,315.0000 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) สอบวิชา
ภาษาญี่ป่ นุ 15,736.7000-15,222.5000 สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 15,936.600010,682.0000 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 17,116.5500-10,740.0000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
12,666.9000-8,503.3000
วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ (รูปแบบที่ 1)
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19,820.0000-17,265.5000 สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ สอบภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 17,422.950017,422.9500 สาขาวิชาการจัดการคลัง (รูปแบบที่ 1) 19,431.5000-16,662.5000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ
(รูปแบบที่ 2) 16,910.0000-16,910.0000 เทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง
(รูปแบบที่ 1) 14,252.5000-8,878.8500 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ 16,547.50008,565.5000 กิจการระหว่างประเทศ (รูปแบบที่ 1)18,597.5000-8,964.5000 สอบเยอรมัน (รูปแบบ
ที่ 2) 10,395.6000-10,395.6000 สอบญี่ป่ นุ (รูปแบบที่ 2) 11,088.7000-11,088.7000 สอบจีน (รูปแบบที่
2) 14,798.9000-14,798.9000 สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก 18,609.2000-8,774.7000 สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
(รูปแบบที่ 1) 16,483.5000-16,483.5000 สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ 16,689.9000-10,443.1000
การตลาดระหว่างประเทศ (รูปแบบที่ 1) 18,858.7500-8,497.0000 สอบจีน (รูปแบบที่ 2) 13,030.450013,030.4500 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ 13,612.0500-11,496.5000
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี 22,027.5000-20,607.5000 คณะทันตแพทยศาสตร์ 24,142.500023,231.5500 คณะพยาบาลศาสตร์ 21,000.0000-18,847.9000 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20,978.750019,947.5000 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 21,440.0000-18,969.4000 สาขาวิชา
กายภาพบําบัด 20,240.0000-18,014.1000 สาขาวิชารังสีเทคนิค 20,297.5000-18,432.5000 สาขาวิชา
กิจกรรมบําบัด 19,442.5000-17,071.6000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 18,137.5000-16,411.4000 สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 16,962.500015,177.5000 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 16,655.0000-15,375.0000 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 16,297.5000-14,892.5000 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 16,937.5000-14,815.0000
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 16,610.0000-14,309.4000 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร 17,427.5000-14,957.5000 สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล กีฏวิทยา
โรคพืช ฯลฯ 17,362.5000-14,146.4000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 19,072.1500-16,025.0000 สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ 18,097.5000-15,590.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า 21,334.9000-17,217.5000 สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20,207.5000-17,134.9000 สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล ้อม 18,372.500015,691.2500 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 19,767.5000-16,422.5000 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 16,317.400014,909.6500 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 17,400.0000-15,396.4000 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรนานาชาติ) 16,337.5500-11,339.3000 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) 15,997.4000C:\Users\SWU-02\Documents\หัวข่าว.doc 16/6/11 8:31

13,209.5500 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 15,577.2000-13,520.8500 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
(ภาคพิเศษ) 16,622.2000-13,820.2000 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอตุ สาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี 19,112.5000-15,535.6000 สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา18,340.4000-15,474.1000
สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ วัสดุศาสตร์ 18,665.0000-14,419.0000 สาขาวิชาธรณีวทิ ยา อัญมณีวทิ ยา 19,297.500015,640.0000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 17,387.5000-14,807.1000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
17,755.0000-14,590.0000
คณะวิจติ รศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 18,520.0000-16,362.5000 สาขาวิชาประติมากรรม 19,835.000014,190.4000 สาขาวิชาภาพพิมพ์ 17,304.3500-15,003.7000 สาขาวิชาศิลปะไทย 17,689.200015,528.2000 สาขาวิชาการออกแบบ 18,456.4000-16,884.5000 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 17,639.700015,679.6500 สาขาวิชาสือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่ 18,086.6000-16,233.7500 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
21,469.8000-19,005.8000 คณะบริหารธุรกิจ 21,222.5000-17,640.0000 ภาคพิเศษ 17,882.500015,995.0000 คณะเศรษฐศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19,274.9000-16,278.3500 พื้นฐานศิลปศาสตร์
19,456.6500-11,111.2500 ภาคพิเศษ 18,442.5000-8,524.6000 หลักสูตรตรี-โท เศรษฐศาสตร์สองภาษา
20,422.5000-14,922.1500 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
20,245.0000-18,424.9000 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส 18,827.5000-18,352.5000 สอบวิชา
ภาษาจีน 18,921.4000-18,382.5000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19,591.950017,875.0000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สอบวิชาภาษาฝรัง่ เศส 19,832.5000-18,492.5000 สอบวิชา
ภาษาญี่ป่ นุ 17,950.0000-17,950.0000 สอบวิชาภาษาจีน 18,370.0000-18,197.5000 สาขาวิชาการระหว่าง
ประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21,342.5000-19,542.5000 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ สอบวิชาภาษา
ฝรัง่ เศส 20,477.5000-20,477.5000 สอบวิชาภาษาญี่ป่ นุ 20,732.5000-19,383.2000 สอบวิชาภาษาจีน
19,475.7000-19,360.0000 สอบวิชาภาษาอาหรับ 20,215.0000-20,215.0000
คณะนิตศิ าสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 22,390.7000-20,465.0000 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
22,027.5000-20,547.5000 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 20,591.6000-19,032.1000 สาขาวิชา
สังคมศึกษา 20,392.5000-19,587.5000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 20,947.5000-20,182.7000 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 21,662.5000-19,932.5000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 21,577.5000-20,103.2000 สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 19,105.0000-18,374.1000 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 18,845.0000-18,114.3000 สาขาวิชา
เกษตรกรรม 19,065.0000-17,651.6000 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 18,692.5000-17,394.7000 สาขาวิชา
ประถมศึกษา 19,690.3000-18,887.5000 สาขาวิชาพลศึกษา 18,496.0000-17,460.0000 สาขาวิชาสุขศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาพ 19,001.0500-18,206.4000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
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22,800.0000-21,082.5500 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ 24,240.000020,867.5000 สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส 20,170.7000-17,115.6000 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 19,091.400014,796.5000 สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ 20,049.0000-18,657.5000 สาขาวิชาบ้านและชุมชน 20,609.450018,770.5000 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 20,265.0000-18,576.4000 สาขาวิชาปรัชญา 19,326.500017,968.9500 สาขาวิชาจิตวิทยา 23,325.8000-20,282.7500 สาขาวิชาภาษาไทย 19,965.0000-18,447.5000
สาขาวิชาภาษาญี่ป่ นุ 20,927.5000-18,892.4000 สาขาวิชาภาษาจีน 20,122.5000-18,652.5000 สาขาวิชาการ
ท่องเทีย่ วและการโรงแรม 21,160.0000-20,152.5000
คณะการสือ่ สารมวลชน พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20,930.5000-19,922.5000 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่
1) 22,060.5000-19,648.0000 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมศิ าสตร์ 18,632.5000-16,600.7000 สาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 21,770.0000-18,806.5000 สาขาวิชาไทยศึกษา 19,666.4500-18,123.3500
วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ 16,667.500012,871.7500 สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 1 (วท.บ.) 18,145.0000-14,342.5000 สาขาวิชาแอนนิเมชัน
รูปแบบที่ 2 (วท.บ.) 18,452.5000-16,640.6000 สาขาวิชาแอนนิเมชัน พื้นฐานศิลปศาสตร์ สอบภาษาฝรัง่ เศส
17,990.5000-16,698.4000 สาขาวิชาแอนนิเมชัน พื้นฐานศิลปศาสตร์ สอบภาษาจีน 17,424.900016,682.4000.
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