
รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563
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จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
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จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
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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 162 96.9115714314541
     รวม คณะพยาบาลศาสตร 168 96.4316214715651
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 57 91.23523913541
 ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 52 90.3847407541
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 87 96.5584612333-
 ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 46 97.8345311411-
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 59 94.925648833-
 ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุน) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 42 100.004231110--
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 40 95.003834422-
 ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 22 95.452113811-
 ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 60 เหมาจาย - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 62 96.776054622-
 ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 19 84.2116142312
 ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 58 91.38534112541
 วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 47 97.87463881-1
 นศ.บ. ปรับปรุง 59 -  ป.ตรี 4 ป ปกติ 110 90.9110075251055
 ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป  (ปกติ) 47 95.744542322-
     รวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 748 94.25705561144433211
คณะวิทยาศาสตร
 วท.บ. (ชีวเคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 99 95.9695896431
 วท.บ. (สถิติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 45 97.784431131-1
 วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 103 98.06101871422-
 วท.บ. (วาริชศาสตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 66 96.9764521222-
 วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 6 66.67413211
 วท.บ. (ฟสิกส) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 11 100.0011650--
 วท.บ. (คณิตศาสตร) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ปกติ 101 96.04977819422
 วท.บ. (ชีววิทยา)  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 84 96.4381701133-
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 113 97.35110961433-
 วท.บ. (เคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 103 93.2096888761
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 53 96.2351456211
     รวม คณะวิทยาศาสตร 784 96.1775464311130237
คณะศึกษาศาสตร
 กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 73 97.2671422922-
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เทียบโอน12 66.678-84-4
 กศ.บ. (ศิลปศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 32 96.88312291-1
 กศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 5 ป ปกติ แผน 2+2+1 26 96.152521411-
 กศ.บ. (ฟสิกส) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 29 96.55282351-1

18/06/63 14:42  หนา 1/ 7



รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุมวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เทียบโอน21 47.6210-101129
 กศ.บ. (ชีววิทยา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 30 100.00302370--
 กศ.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 42 92.863921183-3
 กศ.บ. (เคมี) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 33 96.9732201211-
 กศ.บ. (คณิตศาสตร) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 31 100.003121100--
 กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 33 96.973229311-
 กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 12 100.0012660--
     รวม คณะศึกษาศาสตร 374 93.3234922812125718
คณะวิศวกรรมศาสตร
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 102 94.12967125651
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 99 95.9695662944-
 วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) ปรับปรุง 62 -ป.ตรี 4ป ปกติ 59 100.005937220--
 วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) ใหม 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 69 97.1067313622-
 วศ.บ. (วิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 51 96.08491732211
 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ปกติ 103 98.0610144572-2
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 102 98.0410027732-2
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 99 97.98973463211
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร 684 97.0866432733720137
คณะศิลปกรรมศาสตร
 ศป.บ. (นิเทศศิลป) กลุมวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 31 100.003120110--
 ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 24 91.672216622-
 ศป.บ. (นิเทศศิลป) กลุมวิชาโทรทัศนและดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 28 96.432714131-1
 ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ) ปรับปรุง59 หลักสูตรสองภาษา - ป.ตรี 4 ป ปกติ 27 85.1923158413
 ศป.บ. (กราฟกอารต และกราฟกมีเดีย) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ปกติ 24 91.6722148211
 ศป.บ. (นิเทศศิลป) กลุมวิชาออกแบบกราฟกและโฆษณา ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ปกติ35 97.1434191511-
 ศป.บ. (จิตรกรรม) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ปกติ 30 93.3328131522-
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร 199 93.97187111761275
คณะสาธารณสุขศาสตร
 วท.บ. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 40 95.0038251322-
 วท.บ. (สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 33 93.943129222-
 วท.บ. (อนามัยส่ิงแวดลอม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 30 96.672923611-
 ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 35 94.2933294211
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร 138 94.9313110625761
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
 วท.บ. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  - ป.ตรี 4 ป ปกติ84 98.818329541-1
 ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  - ป.ตรี 4 ป  ปกติ 92 98.919126651-1
 ศศ.บ. (ส่ือสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ป 54 96.305218342-2
     รวม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 230 98.2622673153404
วิทยาลัยนานาชาติ
 บธ.บ. (การจัดการการบริการและการทองเที่ยวนานาชาติ)(นานาชาติ)ปรับปรุง59 -ป.ตรี4ป ปกติ51 78.434028121192
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 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส) (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ 54 88.89482820651
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุมวิชาการเงิน (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ 10 80.00853211
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุมวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ50 90.00453312541
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุมวิชาการตลาด (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ 9 55.5651444-
 ศป.บ. (นิเทศศิลปและการออกแบบ) (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ 8 37.503-3532
 ศศ.บ. (การติดตอส่ือสาร) กลุมวิชาการติดตอส่ือสารเชิงธุรกิจ (นานาชาติ) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ปกติ24 91.672216622-
 ศศ.บ. (การติดตอส่ือสาร)กลุมวิชาทักษะการติดตอส่ือสารเพ่ือพัฒนาฯ(นานาชาติ)ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ปกติ9 88.8985311-
     รวม วิทยาลัยนานาชาติ 215 83.261791166336297
คณะแพทยศาสตร
 พ.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  - ป.ตรี 6 ป ปกติ 47 100.004731160--
     รวม คณะแพทยศาสตร 47 100.00473116000
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
 ร.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 88 95.45846024431
 น.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 138 98.55136845222-
 รป.บ. (การบริหารทองถ่ิน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ปกติ 67 100.006746210--
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 65 96.92634815211
     รวม คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 358 97.77350238112862
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
 บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ปกติ 14 92.861313-11-
 บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ) กลุมการจัดการการทองเท่ียว ปรับ59-ตรี 4ปปกติ9 88.8986211-
 บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ) กลุมการจัดการโรงแรม ปรับ59-ตรี 4ป ปกติ9 88.8986211-
 บธ.บ. กลุมวิชาเอกการเงิน ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ปกติ 4 75.003121-1
 บธ.บ. กลุมวิชาเอกการจัดการ ปรับปรุง 59 ป.ตรี - 4 ป ปกติ 5 100.005320--
 บธ.บ. กลุมวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ปกติ 8 75.0066-211
 บธ.บ. กลุมวิชาเอกการตลาด ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ปกติ 10 100.001010-0--
 บธ.บ. กลุมวิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ปกติ 15 100.00151410--
     รวม คณะการจัดการและการทองเที่ยว 74 91.8968599642
คณะโลจิสติกส
 บธ.บ. (การคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกส) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  - ป.ตรี 4 ป ปกติ85 97.6583622122-
 วท.บ. (วิศวกรรมโซอุปทาน) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563  - ป.ตรี 4 ป ปกติ 57 94.7454322233-
 วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ป)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ป ปกติ 45 91.1141-414-4
 วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 98 98.9897781911-
 วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  - ป.ตรี 4 ป ปกติ102 96.08986137431
     รวม คณะโลจิสติกส 387 96.383732331401495
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
 พท.บ. (การแพทยแผนไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ป ปกติ 38 92.113529633-
 พทป.บ. (การแพทยแผนไทยประยุกต) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ป ปกติ 62 95.165951833-
     รวม คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 100 94.00948014660
คณะสหเวชศาสตร
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รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ปรับปรุง 60  - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 48 100.00483990--
 วท.บ. (ชีวเวชศาสตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 73 95.89705317321
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ปรับปรุง 60 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 55 94.55524210321
 วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 69 98.556860811-
 วท.บ. (โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร) ใหม 61 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 59 98.315851711-
     รวม คณะสหเวชศาสตร 304 97.3729624551862
คณะเภสัชศาสตร
 ภ.บ. ปรับปรุง 63 -ป.ตรี 6ป ปกติ 100 93.00936429752
     รวม คณะเภสัชศาสตร 100 93.00936429752
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ(กอนแยกกลุมวิชา) 92 95.65885731431
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 92 95.65885731431
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 75 97.337328452-2
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 99 95.96953461431
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 95 96.84924448312
 วท.บ. (ปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม 63 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 19 94.741881011-
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 288 96.532781141641055
คณะดนตรีและการแสดง
 ศป.บ. (ดนตรี) กลุมวิชาดนตรีไทย  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 6 100.006240--
 ศป.บ. (ดนตรี) กลุมวิชาดนตรีสากล  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 59 94.92562333321
 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุมวิชานาฏศิลปและการกํากับลีลา  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย14 100.00141040--
 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุมวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย41 97.5640261411-
 ศศ.บ. (การจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสรางสรรค) ใหม 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย51 100.005129220--
     รวม คณะดนตรีและการแสดง 171 97.661679077431
         รวม ที่ตั้งบางแสน 5,461 95.425,2113,5231,68825016981
วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 66 96.9764461822-
     รวม คณะเทคโนโลยีทางทะเล 66 96.97644618220
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ) ปรับปรุง 61 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 79 94.94756312431
 วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 11 90.9110731-1
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 44 79.553528799-
 บธ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 30 90.002719833-
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 23 95.65224181-1
     รวม คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 187 90.371691214818153
คณะอัญมณี
 บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 10 80.0088-211
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รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

 วท.บ. (อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 5 100.005410--
 ศป.บ. (การออกแบบเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 15 93.331410411-
     รวม คณะอัญมณี 30 90.0027225321
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ. (ปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม 63 - ป.ตรี 4 ป ปกติ (เรียนท่ีจันทบุรี)9 100.009270--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 9 100.00927000
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 292 92.122691917823194
วิทยาเขต : สระแกว
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ป ปกติ เหมาจาย11 81.829272-2
 บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ เหมาจาย 7 57.1444-33-
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ 37 86.49322210541
 วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ 7 100.007430--
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ 30 90.00271710312
     รวม คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 92 85.877949301385
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 วท.บ. (เกษตรศาสตร) กลุมพืชศาสตร ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ 5 100.005230--
 วท.บ. (เกษตรศาสตร) กลุมสัตวศาสตร ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ 6 83.3354111-
 วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) ใหม 61-ป.ตรี 4ป ปกติ 3 100.003210--
     รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 92.861385110
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ
 บธ.บ. (การจัดการ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ป ปกติ 11 72.73862321
     รวม โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ 11 72.73862321
         รวมวิทยาเขตสระแกว 117 85.47100633717116
                               รวมทั้งสิ้น 5,870 95.065,5803,7771,80329019991
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รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต หลักสูตรตอเนื่อง ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะโลจิสติกส
 บธ.บ. (ธุรกิจพาณิชยนาว)ี หลักสูตรใหม 62 ตอเนื่อง 74 68.925142923185
     รวม คณะโลจิสติกส 74 68.925142923185
         รวม ที่ตั้งบางแสน 74 68.925142923185

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (พิเศษ) 87 96.5584741033-
     รวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 87 96.55847410330
คณะศึกษาศาสตร
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป พิเศษ เทียบโอน11 45.455-5624
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุมวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป พิเศษ เทียบโอน5 100.005-50--
     รวม คณะศึกษาศาสตร 16 62.5010010624
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป พิเศษ 64 95.31613922321
 น.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป พิเศษ 69 92.75643925532
 น.บ. ภาคบัณฑิต ปรับปรุง 59 ป.ตรี 3ป พิเศษ 27 33.3394518108
 ร.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป พิเศษ 25 100.00252140--
 รป.บ. (การบริหารทองถ่ิน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป พิเศษ 67 95.52643925321
     รวม คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 252 88.4922314281291712
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
 บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ) กลุมทองเที่ยว ปรับ59-ตรี 4ป พิเศษ31 87.102722544-
 บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ) กลุมโรงแรม ปรับ59-ตรี 4ป พิเศษ30 86.6726188431
 บธ.บ. กลุมวิชาการเงิน ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป พิเศษ 34 97.063328511-
 บธ.บ. กลุมวิชาการจัดการ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป พิเศษ 27 96.302621511-
 บธ.บ. กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป พิเศษ 33 96.97322751-1
 บธ.บ. กลุมวิชาการตลาด ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป พิเศษ 25 92.002316722-
 บธ.บ. กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป พิเศษ 21 100.00211830--
 บช.บ. ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป พิเศษ 24 95.832316711-
     รวม คณะการจัดการและการทองเที่ยว 225 93.782111664514122
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป พิเศษ(กอนแยกกลุมวิชา) 4 100.004220--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 4 100.00422000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 584 91.10532384148523418
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รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

วิทยาเขต : สระแกว
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป พิเศษ เทียบโอน 10 50.00541523
     รวม คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 10 50.00541523
         รวมวิทยาเขตสระแกว 10 50.00541523
                               รวมทั้งสิ้น 668 88.02588430158805426
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