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ศาสตร์ 

จํานวน 
 
813 
693 
1,506 

 
147 
248 
451 
407 
253 
1,506 

 
933 
448 
125 
1,506 

 
194 
336 
598 
91 
3 

239 
26 
19 
1,506 

ร้อยละ 
 

54.0 
46.0 
100.0 

 
9.8 
16.5 
29.9 
27.0 
16.8 
100.0 

 
62.0 
29.7 
8.3 

100.0 
 

12.9 
22.3 
39.7 
6.0 
0.2 
15.9 
1.7 
1.3 

100.0 

 

 


