
 
ห้องสอบการทดสอบความถนัดทางการเรียน นสิิตชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

วันเสารท์ี่ 23 สิงหาคม 2557 
ห้องสอบ สาขาวิชา จํานวนผู้เข้าสอบ 

 อาคารเรียนรวม มศว ประสานมิตร  
801 การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว (48) การสื่อสารเพ่ือสุขภาพ (49) 97 
802 การออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อดิจติอล(31)              

การสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม (54) 
85 

901 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจติอล (34)                      
 การแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์ (37) 

71 

902 การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร(42)                
ทัศนศิลป์-เซรามิกส ์(16) )ทศันศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม (16) 

ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพ่ือการแสดง (25) 

99 

1001 ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย (22)                         
การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ (20) 

ดุริยางคศาสตร์สากล (24) 

91 

1002 ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล (18)  
การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟช่ัน(34)   

ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์ (20)   
การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเคร่ืองประดับ(24) 

96 

 อาคาร 14 มศว ประสานมิตร  
14-204 ชีววิทยา (61) จุลชีววิทยา (53) 172 
14-305 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (60)                  

การจัดการธุรกิจไซเบอร์ (63) คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร (42)  
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (37) 

202 

14-405 เศรษฐศาสตร ์(203) 203 
14-505 ทันตแพทย์ศาสตร์ (66) คณติศาสตร์ (33) สถิติ (23) เคม ี(76) 198 
14-605 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (53) ฟิสิกส์ (61) คหกรรมศาสตร์ (82) 196 
14-705 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (105)  

นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (73) 
178 

 
รวม     1688 



 
ห้องสอบ การทดสอบความถนัดทางการเรียน นสิิตชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ องครักษ์ 

วันเสารท์ี่ 23 สิงหาคม 2557 
ห้องสอบ สาขาวิชา จํานวนผู้เข้าสอบ 

 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์  
ศร.102 ผู้นํานันทนาการ (68)  สาธารณสุขศาสตร ์(104)   

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (78) 
250 

ศร.201 แพทยศาสตร ์(183+12) 195 
ศร.203 ภาษาฝร่ังเศส (45) ปรัชญาและศาสนา (58) ภาษาตะวันออก: ภาษาเวียดนาม (29)   

ภาษาตะวันออก: ภาษาจีน (28)  ภาษาตัวออก:ภาษาญี่ปุ่น (28) 
188 

ศร.204 ประวัติศาสตร์ (66) ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (90) การพัฒนาชุมชนเมือง (39)  195 
ศร.206 ภาษาไทย: ภาษาและวรรณคดีไทย (27) ภาษาอังกฤษ (85)  

ภาษาตะวันออก:  ภาษาเขมร (19)  
131 

ศร.304 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (57) การเมืองการปกครอง (40) 
ธุรกิจระหว่างประเทศ (91) 

188 

ศร.306 พยาบาลศาสตร์ (131)  จิตวิทยา (49) 180 
ศร.401 การบัญชี (93)  การตลาด (89) 182 
ศร.406 การบริบาลทางเภสัชกรรม (26)  วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (67)   93 
ศร.408 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (85) 85 
ศร.409 การจัดการภูมิสังคม (สระแก้ว) (54)  การจัดการภูมิวัฒนธรรม (ตาก) (49) 103 
ศร.501 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ(86)  เทคโนโลยีวัสดุโพลิเมอร์ (62) 

เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (18) 
166 

ศร.506 ภาษาเพ่ืออาชีพ (83)  ภาษาตะวันออก: ภาษาเกาหลี (25) 108 
ศร.508 รัฐประศาสนศาสตร์ (34) การเงิน (81) 115 
ศร.509 ภาษาไทย: ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน (30) วรรณกรรมสําหรับเด็ก (27) 

สารสนเทศศึกษา (42) 
99 

 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์   
วศ.61 วิศวกรรมไฟฟ้า (84) วิศวกรรมเคม ี(40) 124 
วศ.71 วิศวกรรมเคร่ืองกล (103) วิศวกรรมอุตสาหการ (43)  146 
วศ.81 วิศวกรรมโยธา (49) วิศวกรรมชีวการแพทย์ (40) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (35) 124 

 
รวม     2669  



 
ห้องสอบ การทดสอบความถนัดทางการเรียน นสิิตชั้นปีท่ี 1  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วันพุธท่ี 27 สิงหาคม 2557 

ห้อง
สอบ 

สาขาวิชา จํานวนผู้เข้า
สอบ 

 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร  
19-
501 

คณิตศาสตร ์(34) วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (34) ชีววิทยา (26)  
เคมี (26)  ฟิสิกส ์(27) 

147 

19-
502 

นาฎศิลป ์(25) ศิลปศึกษา (27) ตนตรีศึกษา (46) 49 

 
รวม     196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ห้องสอบ การทดสอบความถนัดทางการเรียน นสิิตชั้นปีท่ี 1  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

วันพุธท่ี 27 สิงหาคม 2557 

ห้อง
สอบ 

สาขาวิชา จํานวนผู้เข้า
สอบ 

 อาคารเรยีนรวม มศว องครักษ์  
ศร.406 การประถมศึกษา  (69) ภาษาไทย (31) 100 
ศร.408 พลศึกษา (77) ภาษาอังกฤษ (21) 98 
ศร.409 การศึกษาปฐมวัย  (24) สังคมศึกษา (34) สุขศึกษาและพลศึกษา (38) 96 
ศร.502 สุขศึกษา (42) 42 
ศร.503 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับชาวต่างประเทศ (49) 49 
 

รวม     385 

 
 
 
 


