
รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562
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รวม

 % 
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ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.บ. (หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) หลกัสตูรใหม่ 2561 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 15 80.001212-33-
 พย.บ. หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 183 92.90170159111313-
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 198 91.921821711116160
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 90 95.5686642244-
 ศศ.บ. (สารสนเทศศกึษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 79 92.41735221642
 ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 88 100.008877110--
 ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 43 97.6742311111-
 ศศ.บ. (ภาษาญีปุ่น่) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 38 100.003827110--
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 37 97.303634211-
 ศศ.บ. (ภาษาเกาหล)ี ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ี (ปกติ) 39 97.443837111-
 ศศ.บ. (การจัดการบริการสงัคม) ปรับปรุง 60 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 74 100.007463110--
 ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 71 97.1869591022-
 ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 50 98.004938111-1
 วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 58 93.10543816422
 นศ.บ. ปรับปรุง 59 -  ป.ตรี 4 ป ีปกติ 186 97.3118113150532
 ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 84 95.2480631744-
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 121 98.35119863322-
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 1,058 97.071,02780022731247
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.บ. (คณติศาสตร์) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 83 86.757249231174
 วท.บ. (สถิติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 36 100.00363060--
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 145 93.7913612313954
 วท.บ. (วาริชศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 63 93.65594118422
 วท.บ. (ฟิสกิสป์ระยุกต์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 6 83.3354111-
 วท.บ. (ฟิสกิส์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 18 88.891610622-
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 55 89.09493712651
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 80 91.25736013761
 วท.บ. กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีใช้ส าหรับรับเข้า-ไม่แยกสาขาวิชา1 100.001-10--
 วท.บ. (ชีวเคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 50 98.004939101-1
 วท.บ. (ชีววิทยา)  - ป.ตรี 4 ป ี(59) 85 88.247565101082
 วท.บ. (เคม)ี ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 126 96.8312210319431
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 748 92.65693561132553916
คณะศกึษาศาสตร์
 กศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 5 ป ีปกต ิแผน 2+2+1 30 96.672923611-
 กศ.บ. (การศกึษาปฐมวัย) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 29 96.552826211-
 กศ.บ. (ศลิปศกึษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 30 100.00302460--
 กศ.บ. (ฟิสกิส์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 31 87.1027198431
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 กศ.บ. (พลศกึษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 36 94.443414202-2
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศกึษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกต ิเทยีบโอน9 77.787-72-2
 กศ.บ. (เทคโนโลยีการศกึษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 72 95.83694722321
 กศ.บ. (ดนตรีศกึษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 15 100.00155100--
 กศ.บ. (ชีววิทยา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 35 97.143422121-1
 กศ.บ. (เคมี) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 26 96.152520511-
 กศ.บ. (คณติศาสตร์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 32 100.003221110--
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศกึษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกต ิเทยีบโอน5 80.004131-1
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 350 95.433342221121688
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 87 96.55843252312
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 81 98.7780641611-
 วศ.บ. (วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม) ปรับปรุง 62 -ป.ตรี 4ป ีปกติ 40 95.003826122-2
 วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) ใหม่ 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 64 95.3161293233-
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 82 93.90776116541
 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ีปกติ 80 97.50782157211
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 86 94.19812259541
 วศ.บ. (วิศวกรรมระบบสมองกลฝงัตวั) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 39 97.4438122611-
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 559 96.0653726727022157
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ศป.บ. (การออกแบบผลติภัณฑ์) ปรับปรุง59 หลกัสตูรสองภาษา - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 26 100.00261790--
 ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 24 100.00241950--
 ศป.บ. (นเิทศศลิป์) กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ีปกต2ิ1 95.242016411-
 ศป.บ. (นเิทศศลิป์) กลุ่มวิชาโทรทศันแ์ละดจิิทลัมีเดยี ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 26 100.002616100--
 ศป.บ. (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดยี) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 24 83.3320128431
 ศป.บ. (จิตรกรรม) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 21 95.242014611-
 ศป.บ. (นเิทศศลิป์) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 24 100.00242040--
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 166 96.3916011446651
คณะสาธารณสขุศาสตร์
 วท.บ. (สขุศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 59 100.005946130--
 วท.บ. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 55 87.27483711761
 วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอ้ม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 76 96.05736211321
 ส.บ. (สาธารณสขุชุมชน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกต ิเหมาจ่าย 65 92.316057355-
     รวม คณะสาธารณสขุศาสตร์ 255 94.122402023815132
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา ) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559  - ป.ตรี 4 ป ีปกติ110 97.271073275312
 ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559  - ป.ตรี 4 ป ี ปกต1ิ25 96.801213190413
 ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี 67 97.016520452-2
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 302 97.0229383210927

18/07/62 09:27  หน้า 2/ 15



รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

วิทยาลยันานาชาติ
 บธ.บ. (การจัดการการบริการและการทอ่งเทีย่วนานาชาติ)(นานาชาต)ิปรับปรุง59 -ป.ตรี4ป ีปกติ49 93.88463610321
 ศศ.บ. (การตดิตอ่สื่อสาร)กลุ่มวิชาทกัษะการตดิตอ่สื่อสารเพ่ือพัฒนาฯ(นานาชาต)ิปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีปกติ8 87.5075211-
 ศศ.บ. (การตดิตอ่สื่อสาร) กลุ่มวิชาการตดิตอ่สื่อสารเชิงธุรกิจ (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ21 90.481915422-
 ศป.บ. (นเิทศศลิปแ์ละการออกแบบ) (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 10 60.00642413
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุ่มวิชาการตลาด (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 15 100.00151140--
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ63 88.89563620761
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสตกิส์) (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 90 95.56864640431
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุ่มวิชาการเงิน (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 9 100.009720--
     รวม วิทยาลยันานาชาติ 265 92.082441608421156
คณะแพทยศาสตร์
 พ.บ. หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555  - ป.ตรี 6 ป ีปกติ 49 100.004922270--
     รวม คณะแพทยศาสตร์ 49 100.00492227000
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 รป.บ. (การบริหารทัว่ไป) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 208 95.19198139591064
 น.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 219 93.15204143611596
 ร.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 247 97.9824217765541
 รป.บ. (การบริหารทอ้งถิ่น) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ 212 97.1720615551633
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 886 95.94850614236362214
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ 68 95.59655213312
 บธ.บ. (การจัดการการทอ่งเทีย่วและการจัดการการโรงแรม )กลุ่มการจัดการการทอ่งเทีย่ว ปรับ59-ตรี 4ปปีกติ54 92.595042844-
 บธ.บ. (การจัดการการทอ่งเทีย่วและการจัดการการโรงแรม )กลุ่มการจัดการโรงแรม ปรับ59-ตรี 4ป ีปกติ48 97.924738911-
 บธ.บ. กลุ่มวิชาเอกการเงิน ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ 53 100.005338150--
 บธ.บ. กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ปรับปรุง 59 ป.ตรี - 4 ป ีปกติ 39 100.003928110--
 บธ.บ. กลุม่วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนษุย์ ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ีปกติ 49 100.00494090--
 บธ.บ. กลุ่มวิชาเอกการตลาด ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ 45 100.004531140--
 บธ.บ. กลุ่มวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ 52 98.08514381-1
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 408 97.7939931287963
คณะโลจิสติกส์
 วท.บ. (การจัดการโลจิสตกิส์) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 89 95.5185612444-
 วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณชิยนาวี ) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  - ป.ตรี 4 ป ีปกติ102 96.08987028422
 บธ.บ. (การคา้ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสตกิส์ ) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  - ป.ตรี 4 ป ีปกติ86 97.6784701422-
 วท.บ. (วิทยาการเดนิเรือ (5 ป)ี) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ป ีปกติ 42 92.8639-393-3
     รวม คณะโลจิสติกส์ 319 95.923062011051385
คณะการแพทยแ์ผนไทยอภัยภูเบศร
 พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 37 97.30363061-1
 พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 63 95.246052833-
     รวม คณะการแพทยแ์ผนไทยอภัยภูเบศร 100 96.00968214431
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

คณะสหเวชศาสตร์
 วท.บ. (กายภาพบ าบดั) ปรับปรุง 60  - ป.ตรี 4 ป ีปกต ิเหมาจ่าย 51 96.08493316211
 วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 63 95.246051933-
 วท.บ. (เทคนคิการแพทย์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 56 98.215549611-
 วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกต ิเหมาจ่าย 70 97.1468653211
 วท.บ. (โภชนบ าบดัและการก าหนดอาหาร) ใหม่ 61 - ป.ตรี 4 ป ีปกต ิเหมาจ่าย 49 97.964843511-
     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 289 96.8928024139972
คณะเภสชัศาสตร์
 ภ.บ. หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 - ป.ตรี 6 ป ีปกติ 134 92.5412493311064
     รวม คณะเภสชัศาสตร์ 134 92.5412493311064
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 106 96.231025745431
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 106 96.231025745431
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 120 97.501174077321
 วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 92 100.009242500--
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 124 93.551163086826
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 336 96.733251122131147
คณะดนตรีและการแสดง
 ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีไทย  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกต ิเหมาจ่าย 6 83.335141-1
 ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีสากล  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกต ิเหมาจ่าย 62 91.94571839514
 ศป.บ. (ศลิปะการแสดง) กลุ่มวิชานาฏศลิปแ์ละการก ากับลลีา  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกต ิเหมาจ่าย29 93.1027225211
 ศป.บ. (ศลิปะการแสดง) กลุ่มวิชาศลิปะการละคร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกต ิเหมาจ่าย74 95.95714625312
 ศศ.บ. (การจัดการผลติสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ) ใหม่ 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกต ิเหมาจ่าย64 96.8862372522-
     รวม คณะดนตรีและการแสดง 235 94.47222124981358
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 6,763 95.566,4634,4382,02530020199
วิทยาเขต : จันทบรีุ
คณะเทคโนโลยทีางทะเล
 วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 48 91.67442519413
     รวม คณะเทคโนโลยทีางทะเล 48 91.67442519413
คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์
 วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 7 85.7164211-
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 25 88.0022418321
 บธ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 38 92.1135251033-
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละการคา้ชายแดน ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 100 95.00956926541
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ) ปรับปรุง 61 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 118 96.611148133422
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 288 94.442721838916124
คณะอัญมณี
 บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณแีละเคร่ืองประดบั) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 16 100.00161330--
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

 วท.บ. (อัญมณแีละเคร่ืองประดบั) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 7 100.007520--
 ศป.บ. (การออกแบบเคร่ืองประดบั) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 13 100.00131210--
     รวม คณะอัญมณี 36 100.0036306000
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 372 94.6235223811420137
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์
 บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนษุย์) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกต ิเหมาจ่าย 11 100.001111-0--
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละการคา้ชายแดน ) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 35 97.143424101-1
 รป.บ. (การบริหารทัว่ไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 63 95.2460372333-
 วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 4 100.004310--
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ป ีปกต ิเหมาจ่าย15 86.6713672-2
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 128 95.311228141633
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) กลุ่มพืชศาสตร์ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 6 100.006150--
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) กลุ่มสตัวศาสตร์ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 13 100.0013670--
 วท.บ. (พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) ใหม่ 60-ป.ตรี 4ป ีปกติ 4 100.0044-0--
     รวม คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 23 100.00231112000
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 บธ.บ. (การจัดการ) กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ ใหม่ 56-ป.ตรี 4ป ีปกติ 14 100.00141220--
 บธ.บ. (การจัดการ) กลุม่การตลาด ใหม่ 56-ป.ตรี 4ป ีปกติ 5 60.0032122-
 บธ.บ. (การจัดการ) กลุ่มการจัดการธุรกิจทัว่ไป ใหม่ 56-ป.ตรี 4ป ีปกติ 6 66.6743122-
     รวม โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 25 84.0021174440
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 176 94.32166109571073
                               รวมท้ังสิ้น 7,311 95.496,9814,7852,196330221109
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ หลกัสตูรต่อเน่ือง ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะโลจิสติกส์
 บธ.บ. (ธุรกิจพาณชิยนาวี) หลกัสตูรใหม่ 62 ตอ่เนือ่ง 43 83.7236288743
     รวม คณะโลจิสติกส์ 43 83.7236288743
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 43 83.7236288743

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผูมี้
สทิธิยื์นยัน ชาย หญิง

จ านวนผูไ้ม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผูยื้นยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(พิเศษ) 142 98.591401132722-
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 142 98.5914011327220
คณะศกึษาศาสตร์
 กศ.บ. (เทคโนโลยีการศกึษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 46 95.65442123211
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศกึษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ เทยีบโอน6 83.335-511-
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศกึษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ เทยีบโอน14 71.431019431
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 66 89.39592237752
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ศป.บ. (นเิทศศลิป์) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 23 100.002310130--
 ศป.บ. (นเิทศศลิป์) กลุม่วิชาโทรทศันแ์ละดจิิทลัมีเดยี ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 14 78.57114733-
 ศป.บ. (นเิทศศลิป์) กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ15 86.67136722-
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 52 90.38472027550
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 น.บ. ภาคบณัฑิต ปรับปรุง 59 ป.ตรี 3ป ีพิเศษ 36 55.5620101016412
 รป.บ. (การบริหารทอ้งถิ่น) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 169 95.271618180844
 รป.บ. (การบริหารทอ้งถิ่น) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ เสาร์-อาทติย์ 44 70.4531121913310
 ร.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 140 95.711345975633
 รป.บ. (การบริหารทัว่ไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 216 95.37206131751064
 น.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 184 94.0217394791174
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 789 91.89725387338642737
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 บธ.บ. กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 51 94.1248341433-
 บธ.บ. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 46 93.4843367321
 บธ.บ. กลุม่วิชาการตลาด ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 39 97.443822161-1
 บธ.บ. (การจัดการการทอ่งเทีย่วและการจัดการการโรงแรม )กลุ่มโรงแรม ปรับ59-ตรี 4ป ีพิเศษ46 93.4843331033-
 บธ.บ. (การจัดการการทอ่งเทีย่วและการจัดการการโรงแรม )กลุ่มทอ่งเทีย่ว ปรับ59-ตรี 4ป ีพิเศษ48 95.8346341222-
 บธ.บ. กลุ่มวิชาการจัดการ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 49 97.9648341411-
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

 บช.บ. ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 51 90.2046388541
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 330 94.553122318118153
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 25 100.002512130--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 25 100.00251213000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 1,404 93.161,308785523965442
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์
 รป.บ. (การบริหารทัว่ไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ เทยีบโอน 17 82.351468321
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 17 82.351468321
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 17 82.351468321
                               รวมท้ังสิ้น 1,464 92.761,3588195391066046
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