
ประเภท 30: Admission กลาง
จํานวนนิสิตรายงานตัว (10-11 มิ.ย. 63)

จํานวนไมยืนยันสิทธ์ิ

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
ยืนยันสิทธิ์

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร
 พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม 2561 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 6 83.3354111-
 พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 62 98.396156511-
     รวม คณะพยาบาลศาสตร 68 97.0666606220
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 62 95.1659461333-
 ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 34 94.123225722-
 ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 26 96.152517811-
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 25 96.002421311-
 ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุน) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 21 100.00211740--
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 24 91.672221122-
 ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป  (ปกติ) 17 94.121616-11-
 ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 60 เหมาจาย - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 31 96.773027311-
 ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 13 76.921091312
 ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 33 93.943124722-
 วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 32 96.88312651-1
 นศ.บ. ปรับปรุง 59 -  ป.ตรี 4 ป ปกติ 78 89.74705218853
 ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 14 92.86137611-
 ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 17 82.351414-33-
     รวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 427 93.213983227629236
คณะวิทยาศาสตร
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 43 97.674238411-
 วท.บ. (สถิติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 15 100.00151230--
 วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 32 93.753026422-
 วท.บ. (วาริชศาสตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 24 91.672217522-
 วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 3 33.331-1211
 วท.บ. (ฟสิกส) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 6 100.006510--
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 29 93.1027243211
 วท.บ. (ชีวเคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 42 100.00423930--
 วท.บ. (เคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 39 92.313632433-
 วท.บ. (คณิตศาสตร) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ปกติ 32 93.7530246211
 วท.บ. (ชีววิทยา)  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 34 100.00342860--
     รวม คณะวิทยาศาสตร 299 95.322852454014113
คณะศึกษาศาสตร
 กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 14 100.0014860--
 กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 5 100.005410--
 กศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 5 ป ปกติ แผน 2+2+1 5 80.0044-11-
 กศ.บ. (ฟสิกส) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 5 100.005410--
 กศ.บ. (เคมี) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 10 90.0098111-
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 กศ.บ. (คณิตศาสตร) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 7 100.007520--
 กศ.บ. (ชีววิทยา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 6 100.006420--
     รวม คณะศึกษาศาสตร 52 96.15503713220
คณะวิศวกรรมศาสตร
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 13 92.31129311-
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 16 93.7515781-1
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 19 94.741881011-
 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ปกติ 16 100.00161330--
 วศ.บ. (วิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 10 90.009361-1
 วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) ใหม 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 25 96.0024121211-
 วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) ปรับปรุง 62 -ป.ตรี 4ป ปกติ 13 100.0013760--
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 24 83.332013744-
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร 136 93.381277255972
คณะศิลปกรรมศาสตร
 ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ) ปรับปรุง59 หลักสูตรสองภาษา - ป.ตรี 4 ป ปกติ 8 87.507611-1
 ศป.บ. (จิตรกรรม) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ปกติ 5 100.005320--
 ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 6 83.3353211-
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร 19 89.4717125211
คณะสาธารณสุขศาสตร
 วท.บ. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 7 85.7164211-
 วท.บ. (สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 11 90.91108211-
 วท.บ. (อนามัยส่ิงแวดลอม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 11 100.0011830--
 ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 5 80.0044-11-
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร 34 91.1831247330
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
 วท.บ. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  - ป.ตรี 4 ป ปกติ40 100.004012280--
 ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  - ป.ตรี 4 ป  ปกติ33 96.97328241-1
 ศศ.บ. (ส่ือสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ป 27 96.30269171-1
     รวม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 100 98.00982969202
วิทยาลัยนานาชาติ
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุมวิชาการตลาด (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ 1 0.000--11-
 ศศ.บ. (การติดตอส่ือสาร) กลุมวิชาการติดตอส่ือสารเชิงธุรกิจ (นานาชาติ) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ปกติ5 80.0043111-
 บธ.บ. (การจัดการการบริการและการทองเที่ยวนานาชาติ)(นานาชาติ)ปรับปรุง59 -ป.ตรี4ป ปกติ20 70.0014113651
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส) (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ 17 76.471376431
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุมวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ12 83.33108222-
 ศป.บ. (นิเทศศิลปและการออกแบบ) (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ 5 20.001-1431
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุมวิชาการเงิน (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ 4 75.0033-1-1
 ศศ.บ. (การติดตอส่ือสาร)กลุมวิชาทักษะการติดตอส่ือสารเพ่ือพัฒนาฯ(นานาชาติ)ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ปกติ3 100.003120--
     รวม วิทยาลัยนานาชาติ 67 71.6448331519154
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คณะแพทยศาสตร
 พ.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  - ป.ตรี 6 ป ปกติ 4 100.0044-0--
     รวม คณะแพทยศาสตร 4 100.00440000
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
 น.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 39 97.4438261211-
 ร.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 38 92.1135296321
 รป.บ. (การบริหารทองถ่ิน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ปกติ 27 100.00272160--
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 21 95.24201551-1
     รวม คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 125 96.001209129532
คณะโลจิสติกส
 วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  - ป.ตรี 4 ป ปกติ30 100.00302190--
 วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ป)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ป ปกติ 6 100.006-60--
 วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 28 96.432725211-
 บธ.บ. (การคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกส) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  - ป.ตรี 4 ป ปกติ25 96.002424-11-
 วท.บ. (วิศวกรรมโซอุปทาน) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563  - ป.ตรี 4 ป ปกติ 19 94.741810811-
     รวม คณะโลจิสติกส 108 97.221058025330
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
 พท.บ. (การแพทยแผนไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ป ปกติ 23 100.00231940--
 พทป.บ. (การแพทยแผนไทยประยุกต) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ป ปกติ 34 97.063329411-
     รวม คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 57 98.2556488110
คณะสหเวชศาสตร
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ปรับปรุง 60  - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 20 100.00201640--
 วท.บ. (ชีวเวชศาสตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 34 94.1232266211
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ปรับปรุง 60 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 11 90.9110911-1
 วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 14 100.00141310--
 วท.บ. (โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร) ใหม 61 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 22 95.452120111-
     รวม คณะสหเวชศาสตร 101 96.04978413422
คณะเภสัชศาสตร
 ภ.บ. ปรับปรุง 63 -ป.ตรี 6ป ปกติ 43 90.7039271244-
     รวม คณะเภสัชศาสตร 43 90.70392712440
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ(กอนแยกกลุมวิชา) 47 95.7445311422-
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 47 95.74453114220
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 7 71.43523211
 วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 10 100.0010730--
 วท.บ. (ปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม 63 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 100.002-20--
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 8 100.008530--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 27 92.59251411211
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 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
ยืนยันสิทธิ์

คณะดนตรีและการแสดง
 ศป.บ. (ดนตรี) กลุมวิชาดนตรีไทย  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 3 100.003120--
 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุมวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย4 100.004220--
 ศศ.บ. (การจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสรางสรรค) ใหม 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย18 100.0018990--
     รวม คณะดนตรีและการแสดง 25 100.00251213000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 1739 94.08163612254111038023
วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 11 100.0011830--
     รวม คณะเทคโนโลยีทางทะเล 11 100.001183000
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 17 76.471311244-
 บธ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 7 100.007610--
 วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 50.001-11-1
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 100.002110--
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ) ปรับปรุง 61 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 31 87.1027225431
     รวม คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 59 84.75504010972
คณะอัญมณี
 บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.0011-0--
 วท.บ. (อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.0011-0--
 ศป.บ. (การออกแบบเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.0011-0--
     รวม คณะอัญมณี 3 100.00330000
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 73 87.67645113972
วิทยาเขต : สระแกว
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ 4 100.004220--
 บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ เหมาจาย 1 100.0011-0--
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ 6 83.3353211-
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ป ปกติ เหมาจาย1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 12 91.671174110
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 วท.บ. (เกษตรศาสตร) กลุมพืชศาสตร ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ 1 100.0011-0--
     รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 100.00110000
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ
 บธ.บ. (การจัดการ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ป ปกติ 2 50.0011-11-
     รวม โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ2 50.00110110
         รวมวิทยาเขตสระแกว 15 86.671394220
                               รวมทั้งสิ้น 1827 93.76171312854281148925

18/06/63 14:56  หนา 4/ 9



ประเภท 30: Admission กลาง
จํานวนนิสิตรายงานตัว (10-11 มิ.ย. 63)

จํานวนไมยืนยันสิทธ์ิ

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
ยืนยันสิทธิ์

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (พิเศษ) 53 94.345045533-
     รวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 53 94.3450455330
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป พิเศษ 21 95.242013711-
 รป.บ. (การบริหารทองถ่ิน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป พิเศษ 23 95.6522121011-
     รวม คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 44 95.45422517220
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
 บช.บ. ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป พิเศษ 16 93.751510511-
 บธ.บ. กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป พิเศษ 19 100.00191720--
 บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ) กลุมทองเที่ยว ปรับ59-ตรี 4ป พิเศษ11 90.91109111-
 บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ) กลุมโรงแรม ปรับ59-ตรี 4ป พิเศษ20 85.0017134321
 บธ.บ. กลุมวิชาการจัดการ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป พิเศษ 18 94.441714311-
 บธ.บ. กลุมวิชาการตลาด ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป พิเศษ 15 86.67137622-
 บธ.บ. กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป พิเศษ 13 100.00131120--
 บธ.บ. กลุมวิชาการเงิน ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป พิเศษ 18 94.441714311-
     รวม คณะการจัดการและการทองเที่ยว 130 93.081219526981
         รวม ที่ตั้งบางแสน 227 93.832131654814131
                               รวมทั้งสิ้น 227 93.832131654814131
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