
ประเภท 60: รับตรง
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.บ.(วิศวกรรมวสัด ุ- ป.ตรี 4 ปี (59)) 57 87.72502426725
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 57 87.72502426725
         รวม ที่ตั้งบางแสน 57 87.72502426725
                               รวมทั้งส้ิน 57 87.72502426725
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ประเภท 60.1: รับตรง รอบ 2
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.บ.(การออกแบบผลิตภณัฑ์  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 11 72.738623-3
 ศป.บ.(กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดยี -ป.ตรี 4 ปี (59)) 8 100.008350--
 ศป.บ.(ออกแบบเซรามิกส์  - ป.ตรี 4 ปี (59)) 11 72.73862312
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 30 80.0024159615
         รวม ที่ตั้งบางแสน 30 80.0024159615
                               รวมทั้งส้ิน 30 80.0024159615
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ประเภท 60.2: รับตรง รอบ 3
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว) 6 100.006-60--
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป  - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว) 38 86.84331914532
 บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว) 1 100.0011-0--
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว) 14 85.7112102211
 บธ.บ.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์  - ป.ตรี 4 ปี (58) สระแก้ว เหมาจ่าย) 6 83.3353211-
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 65 87.69573324853
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 วท.บ.(กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตสตัว์  - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว) 1 100.0011-0--
     รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 100.00110000
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 66 100.00583424853
                               รวมทั้งส้ิน 66 100.00583424853
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ประเภท 60.2: รับตรง รอบ 3
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 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

วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป (เทียบโอน) - 4 ปี (พิเศษ) ปี 59 สระแก้ว) 14 85.711293211
 ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ - 4 ปี (พิเศษ) ปี 59 สระแก้ว) 1 0.000--1-1
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 80.001293312
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 15 80.001293312
                               รวมทั้งส้ิน 15 80.001293312
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ประเภท 01: สอบเข้า
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 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

วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ - 4 ปี (พิเศษ) ปี 59 สระแก้ว) 1 0.000--1-1
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป (เทียบโอน) - 4 ปี (พิเศษ) ปี 59 สระแก้ว) 4 100.0044-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 80.00440101
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 5 80.00440101
                               รวมทั้งส้ิน 5 80.00440101
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ประเภท 41: สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 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
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.บ.(นิเทศศลิป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) - ป.ตรีพิเศษ 4 ปี (59)) 12 100.0012480--
 ศป.บ.(นิเทศศลิป์ (โทรทศัน์และดจิิทลัมีเดยี) - ป.ตรีพิเศษ 4 ปี (59)) 22 90.912012822-
 ศป.บ.(นิเทศศลิป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) - ป.ตรีพิเศษ 4 ปี (59)) 25 100.002512130--
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 59 96.61572829220
         รวม ที่ตั้งบางแสน 59 96.61572829220
                               รวมทั้งส้ิน 59 96.61572829220
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ประเภท 75: สําหรับบุคคลทั่วไป ที่มีประสบการณ์
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 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
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 รป.บ.(การบริหารท้องถ่ิน - 4 ปี (พิเศษ)(เสาร์-อาทิตย์) ปี 59) 26 88.46237163-3
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 26 88.4623716303
         รวม ที่ตั้งบางแสน 26 88.4623716303
                               รวมทั้งส้ิน 26 88.4623716303
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