
ประเภท 30: Admission กลาง
จํานวนนิสิตรายงานตัว (11 - 12 พ.ค. 59)
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ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.บ.(-  - ป.ตรี 4 ปี หลกัสตูร (2559)) 109 89.9198871111101
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 109 89.9198871111101
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ศศ.บ.(ศาสนาและปรัชญา  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 43 81.4035287862
 ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา - ป.ตรี 4 ปี (59)) 37 86.4932248541
 ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 61 95.08584513312
 ศศ.บ.(ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 26 88.4623203312
 ศศ.บ.(ภาษาไทย  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 36 91.6733267312
 ศศ.บ.(ภาษาญ่ีปุ่ น  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 19 100.00191450--
 ศศ.บ.(ภาษาจีน  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 15 86.6713112211
 ศศ.บ.(ภาษาเกาหลี - ป.ตรี 4 ปี (59)) 25 100.00252140--
 ศศ.บ.(การพฒันาชมุชน - ป.ตรี 4 ปี (59)) 20 75.0015114541
 ศศ.บ.(การจดัการบริการสงัคม - ป.ตรี 4 ปี เหมาจ่าย (59)) 87 87.367660161192
 ศศ.บ.(การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม - ป.ตรี 4 ปี (59)) 31 90.322822633-
 ศ.บ.(หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 43 95.35412714211
 วท.บ.(จิตวิทยา - ป.ตรี 4 ปี (59)) 29 96.55282171-1
 นศ.บ.(หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 130 85.38111842719154
 ศศ.บ.(ประวติัศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี (59)) 29 82.7624204541
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 631 88.91561434127705020
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.บ.(ชีวเคมี  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 31 83.8726206532
 วท.บ.(สถิต ิ - ป.ตรี 4 ปี (59)) 36 91.6733221133-
 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 23 78.2618126541
 วท.บ.(วาริชศาสตร์  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 43 93.02403010321
 วท.บ.(ฟิสิกส์ประยกุต์  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 31 77.4224177752
 วท.บ.(ฟิสิกส์  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 26 88.46231493-3
 วท.บ.(คณิตศาสตร์  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 32 90.6329245312
 วท.บ.(ชีววิทยา  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 21 71.431515-651
 วท.บ.(จลุชีววทิยา  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 23 82.611916344-
 วท.บ.(เคมี  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 24 79.171916355-
 วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 39 74.36292451073
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 329 83.5927521065543915
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ.(ชีววิทยา  - ป.ตรี 5 ปี (59)) 17 94.121612411-
 กศ.บ.(คณิตศาสตร์ - ป.ตรี 5 ปี (59)) 21 100.00211380--
 กศ.บ.(ภาษาจีน - ป.ตรี 5 ปี (59) แผน 2+2+1) 28 71.432013788-
 กศ.บ.(ฟิสิกส์  - ป.ตรี 5 ปี (59)) 17 94.121610611-
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 กศ.บ.(ฟิสิกส์  - ป.ตรี 5 ปี (59) 2 ปริญญา เหมาจ่าย) 1 0.000--11-
 กศ.บ.(เทคโนโลยีการศกึษา  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 16 87.50147722-
 กศ.บ.(เคมี  - ป.ตรี 5 ปี (59)) 15 80.0012102312
 กศ.บ.(เคมี  - ป.ตรี 5 ปี (59) 2 ปริญญา เหมาจ่าย) 1 100.0011-0--
 กศ.บ.(การศกึษาปฐมวยั - ป.ตรี 5 ปี (59)) 13 92.311212-11-
 กศ.บ.(ชีววิทยา  - ป.ตรี 5 ปี (59) 2 ปริญญา เหมาจ่าย) 1 100.0011-0--
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 130 86.92113793417152
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 34 88.24301911431
 วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 34 82.3528622615
 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 35 97.143415191-1
 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 19 89.471789211
 วศ.บ.(วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตวั (ภาษาองักฤษ) - ป.ตรี 4 ปี (57)) 1 100.0011-0--
 วศ.บ.(วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (ภาษาองักฤษ) - ป.ตรี 4 ปี (57)) 2 50.001-11-1
 วศ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหการ  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 23 86.9620128321
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 148 88.51131617017710
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.บ.(จิตรกรรม  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 9 66.67651321
 ศป.บ.(ออกแบบเซรามิกส์  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 10 90.0096311-
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 19 78.9515114431
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วท.บ.(สขุศกึษาและการส่งเสริมสขุภาพ  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 25 88.002219333-
 วท.บ.(อนามยัส่ิงแวดล้อม  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 23 73.9117143651
 ส.บ.(สาธารณสขุชมุชน  - ป.ตรี 4 ปี (59) เหมาจ่าย) 20 70.001412266-
 วท.บ.(สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 26 88.4623203321
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 94 80.8576651118162
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 27 88.89241014321
 ศศ.บ.(การจดัการและการสอนกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 21 90.48196132-2
 ศศ.บ.(ส่ือสารมวลชนทางกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 30 86.67261313413
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 78 88.46692940936
วิทยาลัยนานาชาติ
 ศป.บ.(นิเทศศลิป์และการออกแบบ - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาต)ิ (59)) 6 33.33211422
 ศศ.บ.(กลุ่มวิชาทกัษะการตดิตอ่ส่ือสารเพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (59))14 64.29963523
 บธ.บ.(กลุ่มวิชาการเงิน - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาต)ิ (59)) 11 36.3641377-
 บธ.บ.(กลุ่มวิชาการจดัการธรุกิจระหวา่งประเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาต)ิ (59)) 27 74.0720128752
 บธ.บ.(กลุ่มวิชาการตลาด  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (59)) 7 28.5722-532
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (59)) 38 57.89221751697
 ศศ.บ.(กลุ่มวิชาการตดิตอ่ส่ือสารเชิงธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (59)) 9 55.56541422
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 บธ.บ.(การจดัการการบริการและการทอ่งเท่ียวนานาชาติ - ป.ตรี 4 ปี (59)) 25 56.00149511101
     รวม วิทยาลัยนานาชาติ 137 56.93785226594019
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.บ.(หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต - ป.ตรี 4 ปี (59)) 71 81.6958431513103
 รป.บ.(การบริหารท้องถ่ิน  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 17 94.121611511-
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 28 75.0021192734
 น.บ.(หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต - ป.ตรี 4 ปี (59)) 73 82.196043171394
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 189 82.0115511639342311
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 บธ.บ.(การจดัการการโรงแรม - ป.ตรี 4 ปี (59)) 31 87.1027216431
 บธ.บ.(ธุรกิจระหวา่งประเทศ - ป.ตรี 4 ปี (59)) 30 93.332825322-
 บธ.บ.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์ - ป.ตรี 4 ปี (59)) 33 84.8528244541
 บธ.บ.(การจดัการการทอ่งเท่ียว - ป.ตรี 4 ปี (59)) 36 91.6733258321
 บธ.บ.(การจดัการ - ป.ตรี 4 ปี (59)) 44 81.82362412862
 บธ.บ.(การเงิน - ป.ตรี 4 ปี (59)) 50 82.00413011972
 บช.บ.(หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต - ป.ตรี 4 ปี (59)) 19 89.4717161211
 บธ.บ.(การตลาด - ป.ตรี 4 ปี (59)) 32 93.75302010211
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 275 87.272401855535269
คณะโลจิสติกส์
 บธ.บ.(การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจิสตกิส์  - ป.ตรี 4 ปี (2559)) 23 95.652219311-
 วท.บ.(การจดัการโลจิสติกส์ - ป.ตรี 4 ปี (2559)) 23 91.302115622-
 วท.บ.(การจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี  - ป.ตรี 4 ปี (2559)) 25 80.0020146541
 วท.บ.(วิทยาการเดินเรือ  - ป.ตรี 5 ปี (59)) 9 55.565-54-4
     รวม คณะโลจิสติกส์ 80 85.006848201275
คณะสหเวชศาสตร์
 วท.บ.(ชีวเวชศาสตร์  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 54 88.894840866-
 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 23 82.6119154422
 วท.บ.(พยาธิวทิยากายวิภาค  - ป.ตรี 4 ปี เหมาจ่าย (56)) 24 95.832318511-
     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 101 89.119073171192
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์(กลุ่มภมิูศาสตร์)-ป.ตรี 4 ปี (59)) 66 81.825439151257
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์(กลุ่มภมิูสารสนเทศศาสตร์)-ป.ตรี 4 ปี (59)) 66 84.855641151091
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 132 83.33110803022148
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 68 77.9453242915510
 วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 41 65.852791814410
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 66 86.36572433954
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 175 78.291375780381424
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คณะดนตรีและการแสดง
 ศป.บ.(ดนตรี (กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย) -ป.ตรี 4 (ปี 59) เหมาจ่าย) 7 42.8633-413
     รวม คณะดนตรีและการแสดง 7 42.86330413
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 บธ.บ.(การจดัการ (กลุ่มวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ)-4 ปี (56) สระแก้ว) 16 93.751511411-
 บธ.บ.(การจดัการ (กลุ่มวิชาการจดัการธรุกิจทัว่ไป) -4 ปี (56) สระแก้ว) 18 88.891615122-
 บธ.บ.(การจดัการ (กลุ่มวิชาการตลาด)-4 ปี (56) สระแก้ว) 15 73.331165422
     รวม โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ49 85.71423210752
         รวม ที่ตั้งบางแสน 2683 85.7122611622639422282140
วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 วท.บ.(เทคโนโลยีทางทะเล  - ป.ตรี 4 ปี (59) จนัทบรีุ) 47 82.98392910862
     รวม คณะเทคโนโลยีทางทะเล 47 82.98392910862
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 ศศ.บ.(ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธรุกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (56) จนัทบรีุ) 22 72.731614266-
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (59) จนัทบรีุ) 10 80.0082622-
 วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร  - ป.ตรี 4 ปี (59) จนัทบรีุ) 5 60.0033-211
 บธ.บ.(กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (59) จนัทบรีุ) 34 61.76211291313-
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  - ป.ตรี 4 ปี (59) จนัทบรีุ) 35 74.2926188972
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 106 69.8174492532293
คณะอัญมณี
 บธ.บ.(ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (ปี 59) จนัทบรีุ) 31 87.1027234413
 ศป.บ.(การออกแบบเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (ปี 59) จนัทบรีุ) 14 71.43109144-
 วท.บ.(อญัมณีและเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (ปี 59) จนัทบรีุ) 7 71.4355-22-
     รวม คณะอัญมณี 52 80.77423751073
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 205 80.771551154050428
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว) 19 78.9515105431
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป  - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว) 11 54.55642532
 วท.บ.(ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว) 4 75.0032111-
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว) 1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35 71.43251691073
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 วท.บ.(กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตพืช  - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว) 3 33.3311-211
     รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 33.33110211
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 38 33.33261791284
                               รวมทั้งส้ิน 2926 33.3324421754688484332152
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ประเภท 30: Admission กลาง
จํานวนนิสิตรายงานตัว (11 - 12 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ศศ.บ.(การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 39 87.1834295532
 ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา - 4 ปี(พิเศษ)(59)) 35 80.0028244752
 นศ.บ.(หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 128 82.81106862022184
 วท.บ.(จิตวิทยา - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 42 92.863934533-
 ศ.บ.(หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 40 95.0038271122-
 ศศ.บ.(ศาสนาและปรัชญา  - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 42 76.19322481091
 ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ  - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 95 85.2681651614104
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 421 85.0435828969635013
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 บธ.บ.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์-4ปี(พิเศษ)(59)) 47 76.603626101183
 บธ.บ.(การจดัการการโรงแรม-4ปี(พิเศษ)(59)) 42 88.1037298532
 บธ.บ.(การจดัการการทอ่งเท่ียว-4ปี(พิเศษ)(59)) 44 81.8236306871
 บธ.บ.(การจดัการ-4ปี(พิเศษ)(59)) 44 86.36382513633
 บธ.บ.(ธุรกิจระหวา่งประเทศ-4ปี(พิเศษ)(59)) 46 80.4337289972
 บธ.บ.(การตลาด-4ปี(พิเศษ)(59)) 46 82.61382711862
 บช.บ.(หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต-4ปี(พิเศษ)(59)) 43 93.024036433-
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 312 83.9726220161503713
         รวม ที่ตั้งบางแสน 733 83.976204901301138726
                               รวมทั้งส้ิน 733 83.976204901301138726
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