
ประเภท การคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว 24-26 ธ.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ศศ.บ.(กีฬาศกึษาและบริหารจดัการกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 67 80.605412421358
 ศศ.บ.(สือ่สารมวลชนทางกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 35 77.1427918862
 วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 106 82.0887276019811
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 208 80.7716848120401921
         รวม ที่ตั้งบางแสน 208 80.7716848120401921
                               รวมทั้งส้ิน 208 80.7716848120401921
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ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถ่ิน วิทยาเขตจันทบุรี
จํานวนนิสิตรายงานตัว 24-26 ธ.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 วท.บ.(เทคโนโลยีทางทะเล  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 18 44.4484410100
     รวม คณะเทคโนโลยีทางทะเล 18 44.4484410100
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 30 20.0063324159
 บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 2 0.00000220
 วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 10 20.00211844
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 7 42.86321413
 ศศ.บ.(ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (56) จนัทบรีุ) 10 30.00321761
 บธ.บ.(กลุม่วิชาบริหารธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 41 53.662220219154
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 100 36.0036288644321
คณะอัญมณี
 ศป.บ.(การออกแบบเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 2 0.00000211
 บธ.บ.(ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 1 100.00110000
 วท.บ.(อญัมณีและเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 3 33.33110211
     รวม คณะอัญมณี 6 33.33220422
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 124 33.33463412785523
                               รวมทั้งส้ิน 124 33.33463412785523
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ประเภท โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข
จํานวนนิสิตรายงานตัว 24-26 ธ.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะแพทยศาสตร์
 พ.บ.(-  - ป.ตรี 6 ปี (55)) 16 56.25972716
     รวม คณะแพทยศาสตร์ 16 56.25972716
         รวม ที่ตั้งบางแสน 16 56.25972716
                               รวมทั้งส้ิน 16 56.25972716
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ประเภท โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงศึกษาธิการ
จํานวนนิสิตรายงานตัว 24-26 ธ.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะแพทยศาสตร์
 พ.บ.(-  - ป.ตรี 6 ปี (55)) 16 75.001275413
     รวม คณะแพทยศาสตร์ 16 75.001275413
         รวม ที่ตั้งบางแสน 16 75.001275413
                               รวมทั้งส้ิน 16 75.001275413
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ประเภท โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2
จํานวนนิสิตรายงานตัว 24-26 ธ.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะแพทยศาสตร์
 พ.บ.(-  - ป.ตรี 6 ปี (55)) 13 61.54835550
     รวม คณะแพทยศาสตร์ 13 61.54835550
         รวม ที่ตั้งบางแสน 13 61.54835550
                               รวมทั้งส้ิน 13 61.54835550
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