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คะแนนสูงสุด-ต่ําสุด โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปการศึกษา 2558
รหัสโครงการ

คณะหรือสาขาวิชา

จํานวนรับ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด

จฬ001

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

610

26,660.0000 19,090.0000

จฬ002

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

25

23,390.0000 19,090.0000

จฬ003

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

30

19,415.0000 18,545.0000

จฬ004

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

40

19,030.0000 18,580.0000

จฬ005

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ

30

21,150.0000 18,500.0000

จฬ006

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

90

26,070.0000 19,155.0000

จฬ007

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม

60

22,640.0000 16,780.0000

จฬ008

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

30

21,070.0000 15,665.0000

จฬ009

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

20

20,035.0000 15,955.0000

จฬ010

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง

20

15,690.0000 15,370.0000

จฬ011

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

จฬ012

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

จฬ013

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

จฬ014

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

10

27,217.5000 25,300.0000

จฬ015

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาจีน

จฬ016

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

จฬ017

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

จฬ018

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

จฬ019

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

จฬ020

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

จฬ021

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

10

27,235.0000 25,105.0000

จฬ022

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาจีน

จฬ023

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

จฬ024

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

จฬ025

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

จฬ026

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

จฬ027

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

จฬ028

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

15

29,205.0000 27,240.0000

จฬ029

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

จฬ030

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

จฬ031

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี
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คะแนนสูงสุด-ต่ําสุด โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปการศึกษา 2558
คณะหรือสาขาวิชา

รหัสโครงการ
จฬ032

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

จฬ033

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

จฬ034

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

จฬ035

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

จฬ036

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน

จฬ037

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

จฬ038

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

จฬ039

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ

จฬ040

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

จฬ041

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

จฬ042

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

จฬ043

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน

จฬ044

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

จฬ045

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

จฬ046

จํานวนรับ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด

15

27,770.0000 25,175.0000

15

18,231.2500 16,800.0000

250

24,750.0000 19,350.0000

คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

120

23,395.0000 15,915.0000

จฬ047

คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

20

24,845.0000 21,185.0000

จฬ048

คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

20

25,090.0000 20,590.0000

จฬ049

คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

20

24,900.0000 18,970.0000

จฬ050

คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน

20

24,965.0000 19,455.0000

จฬ051

คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

20

จฬ052

คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

จฬ053

คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

จฬ054

คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

จฬ055

คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน

จฬ056

เศรษฐศาสตร

จฬ057

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ058

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ059

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ060

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ061

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ062

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ063

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ064

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา เลือกสอบวิชาCu-Science

-

-

70

27,310.0000 23,080.0000

100

20,740.0000 17,040.0000

25

22,710.0000 15,800.0000

35

22,370.0000 13,935.0000

60

26,040.0000 17,490.0000

25

23,780.0000 17,720.0000
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คะแนนสูงสุด-ต่ําสุด โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปการศึกษา 2558
คณะหรือสาขาวิชา

รหัสโครงการ
จฬ065

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสัตววิทยา เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ066

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสัตววิทยา เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ067

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ068

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ069

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพฤกษศาสตร เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ070

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพฤกษศาสตร เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ071

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพันธุศาสตร เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ072

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพันธุศาสตร เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ073

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ074

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ075

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาธรณีวิทยา เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ076

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาธรณีวิทยา เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ077

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ078

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ079

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ080

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ081

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีวเคมี เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ082

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีวเคมี เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ083

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ084

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ085

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ086

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ087

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ088

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ089

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร เลือกสอบวิชาสามัญ

จฬ090

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร เลือกสอบวิชาCu-Science

จฬ091

จํานวนรับ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด
15

21,220.0000 14,790.0000

20

19,335.0000 15,765.0000

8

17,770.0000 12,880.0000

10

21,660.0000 15,530.0000

40

20,980.0000 18,320.0000

15

23,950.0000 18,670.0000

30

18,190.0000 14,020.0000

18

18,550.0000 13,480.0000

28

22,680.0000 16,910.0000

50

17,290.0000 13,600.0000

36

23,370.0000 15,310.0000

25

17,470.0000 12,110.0000

50

23,770.0000 17,490.0000

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

250

25,525.0000 16,650.0000

จฬ092

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สายศิลป-คํานวณ)

100

22,275.0000 16,975.0000

จฬ093

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สายวิทยาศาสตร)

150

22,700.0000 17,575.0000

จฬ094

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดานสถิติ

30

18,830.0000 16,900.0000

จฬ095

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย

30

22,900.0000 18,330.0000

จฬ096

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

30

20,370.0000 16,300.0000

จฬ097

คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

15

22,868.7500 21,081.2500

จฬ098

คณะครุศาสตร สาขาวิชาประถมศึกษา(สายวิทย)

5

19,615.0000 16,040.0000
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คะแนนสูงสุด-ต่ําสุด โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปการศึกษา 2558
คณะหรือสาขาวิชา

รหัสโครงการ
จฬ099

คณะครุศาสตร สาขาวิชาประถมศึกษา(สายศิลป)

จฬ100

คณะครุศาสตร สาขาวิชาประถมศึกษา(สายศิลป-คํานวณ)

จฬ101

จํานวนรับ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด
5

23,475.0000 19,295.0000

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร) เลือกสอบวิชาฟสิกส(สายวิทย)

20

22,390.0000 19,015.0000

จฬ102

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร) เลือกสอบวิชาเคมี(สายวิทย)

20

23,445.0000 20,255.0000

จฬ103

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร) เลือกสอบวิชาชีววิทยา(สายวิทย)

20

21,015.0000 18,720.0000

จฬ104

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร)วิชาเอกคณิตศาสตร(สายวิทย)

30

17,605.0000 15,830.0000

จฬ105

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาไทย

จฬ106

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา

จฬ107

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

50

25,193.7500 22,043.7500

จฬ108

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

จฬ109

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาจีน

จฬ110

คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

10

19,912.5000 16,743.7500

จฬ111

คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา

20

21,968.7500 18,250.0000

จฬ112

คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

จฬ113

คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา

15

22,762.5000 20,918.7500

จฬ114

คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาไทย

จฬ115

คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอรการศึกษา(สายวิทย)

15

19,456.2500 15,575.0000

จฬ116

คณะครุศาสตร สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

15

18,787.5000 16,575.0000

จฬ117

คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชากายภาพบําบัด

40

18,870.0000 15,250.0000

จฬ118

คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค

20

18,225.0000 15,740.0000
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