
ประเภท การคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว  4-7 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
วิทยาลัยนานาชาติ
 ศศ.บ.(กลุม่วิชาการติดตอ่สือ่สารเชิงธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 3 33.33110211
 ศศ.บ.(กลุม่วิชาทกัษะการติดตอ่สือ่สารเพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54))2 50.00110110
 ศป.บ.(นิเทศศิลป์และการออกแบบ - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 1 100.00110000
 บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 1 100.00101000
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 16 43.75743963
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการโรงแรมนานาชาติ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 1 0.00000110
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54))3 100.00321000
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการการท่องเท่ียวนานาชาติ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 4 75.00330110
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการเงิน - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 1 0.00000101
     รวม วิทยาลัยนานาชาติ 32 53.131712515105
         รวม ที่ตั้งบางแสน 32 53.131712515105
                               รวมทั้งส้ิน 32 53.131712515105
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ประเภท การคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว  4-7 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วท.บ.(จิตวิทยา - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 12 66.67871431
 ศ.บ.(หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 12 58.33752532
 ศศ.บ.(การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 17 58.821073761
 ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 78 75.645951819154
 ศศ.บ.(ศาสนาและปรัชญา  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 23 69.5716115761
 ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา - 4 ปี(พิเศษ)(54)) 9 66.67633321
 นศ.บ.(หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 27 48.1513851495
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 178 66.851199227594415
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.บ.(กลุม่วิชาทางวิทยาศาสตร์  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 36 50.001815318162
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 36 50.001815318162
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ.(เทคโนโลยีการศกึษา - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 44 84.09372116743
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 44 84.09372116743
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ส.บ.(การจดัการสขุภาพชมุชน  - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษเหมาจา่ย) (53)) 35 74.2926215981
 วท.บ.(อนามยัสิง่แวดล้อม  - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) (54)) 29 68.9720182972
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 64 71.884639718153
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 บธ.บ.(ธุรกิจระหวา่งประเทศ - 4ปี(พิเศษ)(54)) 23 82.6119145431
 บช.บ.(หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต-4 ปี(พิเศษ)(53)) 23 69.5716133761
 บธ.บ.(การจดัการ - 4ปี(พิเศษ)(53)) 25 84.0021174422
 บธ.บ.(การจดัการการท่องเท่ียว - 4ปี(พิเศษ)(53)) 28 89.2925232330
 บธ.บ.(การจดัการการโรงแรม - 4ปี(พิเศษ)(53)) 23 86.9620137330
 บธ.บ.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์ - ป.ตรี 4 ปี(พิเศษ)(53)) 25 72.0018153761
 บธ.บ.(การตลาด-4ปี(พิเศษ)(53)) 20 80.0016115440
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 167 80.841351062932275
คณะโลจิสติกส์
 วท.บ.(การจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี  - 4 ปี (พิเศษ) (2554)) 13 84.621174211
 บธ.บ.(การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจิสติกส์  - 4 ปี (พิเศษ) (2554))13 84.621174220
 วท.บ.(การจดัการโลจิสติกส์ - 4 ปี (พิเศษ) (2554)) 11 72.73844330
     รวม คณะโลจิสติกส์ 37 81.08301812761
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์(กลุม่ภมิูศาสตร์)-4 ปี(พิเศษ)(53)) 2 50.00110101
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์(กลุม่ภมิูสารสนเทศศาสตร์)-4 ปี(พิเศษ)(53)) 7 71.43523220
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 9 66.67633321
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ประเภท การคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว  4-7 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 18 72.2213310532
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ - 4 ปี (พิเศษ) (53)) 16 81.2513310312
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 34 76.4726620844
         รวม ที่ตั้งบางแสน 569 76.4741730011715211834
                               รวมทั้งส้ิน 569 76.4741730011715211834
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ประเภท ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวนนิสิตรายงานตัว  4-7 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 1 100.00101000
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 100.00101000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 1 100.00101000
                               รวมทั้งส้ิน 1 100.00101000
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ประเภท ความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด
จํานวนนิสิตรายงานตัว  4-7 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 บธ.บ.(การตลาด-4ปี(พิเศษ)(53)) 49 59.182923620173
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 49 59.182923620173
         รวม ที่ตั้งบางแสน 49 59.182923620173
                               รวมทั้งส้ิน 49 59.182923620173
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ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถ่ิน รอบ 2
จํานวนนิสิตรายงานตัว  4-7 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 บธ.บ.(ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (56) จนัทบรีุ) 4 100.00422000
 บธ.บ.(กลุม่วิชาบริหารธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 6 66.67422220
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 9 44.44422541
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 19 63.161266761
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 19 63.161266761
                               รวมทั้งส้ิน 19 63.161266761
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