
รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563
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ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม ่2561 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 24 41.6710911414-
 พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 190 88.421681521622211
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 214 83.181781611736351
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 78 82.0564491514131
 ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 65 81.5453431012102
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 110 89.099869291293
 ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 46 97.8345311411-
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 59 94.925648833-
 ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 42 97.6241301111-
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 40 95.003834422-
 ศศ.บ. (ประวตัิศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 31 83.8726179532
 ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 60 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 62 96.776054622-
 ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 26 84.6222193422
 ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 58 91.38534112541
 วท.บ. (จิตวทิยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกต)ิ 59 86.4451429871
 นศ.บ. ปรับปรุง 59 -  ป.ตรี 4 ป ีปกติ 149 87.92131973418117
 ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ี (ปกต)ิ 47 95.744542322-
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 872 89.79783616167897019
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.บ. (ชีวเคม)ี ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 99 96.9796906321
 วท.บ. (สถิต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 54 87.04473314752
 วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 103 98.06101871422-
 วท.บ. (วาริชศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 87 83.9173601314113
 วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต)์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 7 71.435232-2
 วท.บ. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 21 76.191610655-
 วท.บ. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 101 96.04977819422
 วท.บ. (ชีววทิยา)  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 84 96.4381701133-
 วท.บ. (จุลชีววทิยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 113 95.58108941455-
 วท.บ. (เคม)ี ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 103 92.2395878871
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 90 71.116457726224
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 862 90.84783668115796415
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 120 80.8397653223203
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เทยีบโอน16 62.5010-10615
 กศ.บ. (ศิลปศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 33 93.9431229211
 กศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 5 ป ีปกติ แผน 2+2+1 29 89.662622433-
 กศ.บ. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 29 96.55282351-1
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 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เทยีบโอน21 57.1412111918
 กศ.บ. (ชีววทิยา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 31 100.00312470--
 กศ.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 42 92.863921183-3
 กศ.บ. (เคม)ี ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 34 97.0633211211-
 กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 32 96.8831211011-
 กศ.บ. (การศึกษาปฐมวยั) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 34 97.063330311-
 กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 12 100.0012660--
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 433 88.45383256127502921
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 102 95.1097712655-
 วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 99 96.9796672933-
 วศ.บ. (วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม) ปรับปรุง 62 -ป.ตรี 4ป ีปกติ 59 100.005937220--
 วศ.บ. (วศิวกรรมวสัดุ) ใหม ่59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 69 97.1067313622-
 วศ.บ. (วศิวกรรมระบบสมองกลฝังตัว) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 51 96.08491732211
 วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ีปกติ 103 98.0610144572-2
 วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 102 98.0410027732-2
 วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 99 98.999835631-1
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 684 97.5166732933817116
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.บ. (นเิทศศิลป)์ กลุ่มวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 31 100.003120110--
 ศป.บ. (ออกแบบเซรามกิส์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 24 95.832317611-
 ศป.บ. (นเิทศศิลป)์ กลุ่มวชิาโทรทศันแ์ละดิจิทลัมเีดีย ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 28 96.432714131-1
 ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ปรับปรุง59 หลักสูตรสองภาษา - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 27 85.1923158413
 ศป.บ. (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมเีดีย) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 24 91.6722148211
 ศป.บ. (นเิทศศิลป)์ กลุ่มวชิาออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ีปกต3ิ5 97.1434191511-
 ศป.บ. (จิตรกรรม) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 30 93.3328131522-
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 199 94.47188112761165
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 40 95.0038251322-
 วท.บ. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 33 93.943129222-
 วท.บ. (อนามยัส่ิงแวดล้อม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 30 93.332822622-
 ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย 35 94.2933294211
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 138 94.2013010525871
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.บ. (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  - ป.ตรี 4 ป ีปกติ95 95.79913259413
 ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  - ป.ตรี 4 ป ี ปกติ 97 94.85922765532
 ศศ.บ. (ส่ือสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี 54 96.305218342-2
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 246 95.53235771581147
วิทยาลัยนานาชาติ
 บธ.บ. (การจัดการการบริการและการทอ่งเที่ยวนานาชาต)ิ(นานาชาต)ิปรับปรุง59 -ป.ตรี4ป ีปกติ65 72.3147331418153
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 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 73 83.5661372412111
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุ่มวชิาการเงิน (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 13 61.54853523
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุ่มวชิาการจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ65 86.15564016963
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุ่มวชิาการตลาด (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 16 56.25936752
 ศป.บ. (นเิทศศิลปแ์ละการออกแบบ) (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 12 33.334-4853
 ศศ.บ. (การติดต่อส่ือสาร) กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ35 82.862921866-
 ศศ.บ. (การติดต่อส่ือสาร)กลุ่มวชิาทกัษะการติดต่อส่ือสารเพ่ือพัฒนาฯ(นานาชาต)ิปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีปกติ9 88.8984411-
     รวม วิทยาลัยนานาชาติ 288 77.0822214379665115
คณะแพทยศาสตร์
 พ.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  - ป.ตรี 6 ป ีปกติ 48 100.004832160--
     รวม คณะแพทยศาสตร์ 48 100.00483216000
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 88 97.73866224211
 น.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 162 93.2115193581192
 รป.บ. (การบริหารทอ้งถ่ิน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ 67 100.006746210--
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 65 96.92634815211
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 382 96.0736724911815114
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ 14 92.861313-11-
 บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบริการ) กลุ่มการจัดการการทอ่งเที่ยว ปรับ59-ตรี 4ปปีกติ9 88.8986211-
 บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบริการ) กลุ่มการจัดการโรงแรม ปรับ59-ตรี 4ป ีปกติ9 88.8986211-
 บธ.บ. กลุ่มวชิาเอกการเงิน ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ 4 100.004130--
 บธ.บ. กลุ่มวชิาเอกการจัดการ ปรับปรุง 59 ป.ตรี - 4 ป ีปกติ 5 100.005320--
 บธ.บ. กลุ่มวชิาเอกการจัดการทรัพยากรมนษุย์ ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ีปกติ 8 75.0066-211
 บธ.บ. กลุ่มวชิาเอกการตลาด ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ 10 90.0099-11-
 บธ.บ. กลุ่มวชิาเอกธุรกิจระหวา่งประเทศ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ 15 100.00151410--
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 74 91.89685810651
คณะโลจิสติกส์
 บธ.บ. (การค้าระหวา่งประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  - ป.ตรี 4 ป ีปกติ85 97.6583622122-
 วท.บ. (วศิวกรรมโซ่อุปทาน) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2563  - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 69 85.515934251091
 วท.บ. (วทิยาการเดินเรือ (5 ป)ี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ป ีปกติ 45 86.6739-396-6
 วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 108 97.221058421321
 วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  - ป.ตรี 4 ป ีปกติ116 94.831106842651
     รวม คณะโลจิสติกส์ 423 93.6239624814827189
คณะการแพทยแ์ผนไทยอภัยภูเบศร
 พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 66 92.426155655-
 พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต)์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 87 95.4083691444-
     รวม คณะการแพทยแ์ผนไทยอภัยภูเบศร 153 94.1214412420990
คณะสหเวชศาสตร์
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตัว

 วท.บ. (กายภาพบ าบดั) ปรับปรุง 60  - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย 48 100.00483990--
 วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 73 93.15685117541
 วท.บ. (เทคนคิการแพทย์) ปรับปรุง 60 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 55 94.55524210321
 วท.บ. (พยาธิวทิยากายวภิาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย 69 98.556860811-
 วท.บ. (โภชนบ าบดัและการก าหนดอาหาร) ใหม ่61 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย 59 100.00595270--
     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 304 97.0429524451972
คณะเภสัชศาสตร์
 ภ.บ. ปรับปรุง 63 -ป.ตรี 6ป ีปกติ 117 88.0310370331495
     รวม คณะเภสัชศาสตร์ 117 88.0310370331495
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.บ. (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกต(ิก่อนแยกกลุ่มวชิา) 93 96.7790573333-
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 93 96.77905733330
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ. (วศิวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 75 98.677428461-1
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 99 96.9796346233-
 วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 95 96.84924448312
 วท.บ. (ปญัญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม ่63 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 50 70.003517181578
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 319 93.10297123174221111
คณะดนตรีและการแสดง
 ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวชิาดนตรีไทย  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย 6 100.006240--
 ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวชิาดนตรีสากล  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย 75 96.00722547321
 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวชิานาฏศิลปแ์ละการก ากับลีลา  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย17 100.00171340--
 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวชิาศิลปะการละคร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย55 94.5552331933-
 ศศ.บ. (การจัดการผลิตส่ือและวฒันธรรมสร้างสรรค)์ ใหม ่62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย65 96.9263362722-
     รวม คณะดนตรีและการแสดง 218 96.33210109101871
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 6,067 92.095,5873,7811,806480357123
วิทยาเขต : จันทบรีุ
คณะเทคโนโลยทีางทะเล
 วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 79 84.8167472012102
     รวม คณะเทคโนโลยทีางทะเล 79 84.8167472012102
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ) ปรับปรุง 61 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 79 94.94756312431
 วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 16 81.2513853-3
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 71 66.2047351224213
 บธ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 45 73.333324912102
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 32 71.8823419936
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 243 78.6019113457523715
คณะอัญมณี
 บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 12 75.00981321
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตัว

 วท.บ. (อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 7 85.716511-1
 ศป.บ. (การออกแบบเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 21 80.951713444-
     รวม คณะอัญมณี 40 80.0032266862
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ. (ปญัญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม ่63 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ (เรียนที่จันทบรีุ)11 90.91102811-
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 11 90.911028110
         รวมวิทยาเขตจันทบรีุ 373 80.4330020991735419
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมทางธุรกิจ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ป ีปกติ เหมาจ่าย19 73.6814311514
 บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนษุย์) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ เหมาจ่าย 16 62.50109166-
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 48 81.25392514963
 วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 11 72.73853321
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 44 86.36382315651
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 138 78.99109654429209
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) กลุ่มพืชศาสตร์ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 6 83.335231-1
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) กลุ่มสัตวศาสตร์ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 6 83.3354111-
 วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) ใหม ่61-ป.ตรี 4ป ีปกติ 5 80.0042211-
     รวม คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 17 82.351486321
โครงการจัดตัง้คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 บธ.บ. (การจัดการ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ป ีปกติ 17 64.711192651
     รวม โครงการจัดตัง้คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 17 64.711192651
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 172 77.911348252382711
                               รวมท้ังส้ิน 6,612 91.066,0214,0721,949591438153
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต หลักสูตรต่อเน่ือง ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตัว

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะโลจิสติกส์
 บธ.บ. (ธุรกิจพาณิชยนาว)ี หลักสูตรใหม ่62 ต่อเนื่อง 87 67.8259471228226
     รวม คณะโลจิสติกส์ 87 67.8259471228226
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 87 67.8259471228226

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตัว

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(พิเศษ) 112 87.5098861214122
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 112 87.5098861214122
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ เทยีบโอน11 54.556-6523
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ เทยีบโอน6 100.006-60--
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 17 70.5912012523
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 64 95.31613922321
 น.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 124 79.8499663325178
 น.บ. ภาคบณัฑิต ปรับปรุง 59 ป.ตรี 3ป ีพิเศษ 36 44.44167920128
 ร.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 81 65.4353381528208
 รป.บ. (การบริหารทอ้งถ่ิน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 67 95.52643925321
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 372 78.76293189104795326
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบริการ) กลุ่มทอ่งเที่ยว ปรับ59-ตรี 4ป ีพิเศษ31 87.102722544-
 บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบริการ) กลุ่มโรงแรม ปรับ59-ตรี 4ป ีพิเศษ30 93.3328208211
 บธ.บ. กลุ่มวชิาการเงิน ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 34 97.063328511-
 บธ.บ. กลุ่มวชิาการจัดการ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 27 100.00272250--
 บธ.บ. กลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 33 96.97322751-1
 บธ.บ. กลุ่มวชิาการตลาด ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 25 96.002417711-
 บธ.บ. กลุ่มวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 21 100.00211830--
 บช.บ. ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 24 95.832316711-
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 225 95.56215170451082
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.บ. (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ(ก่อนแยกกลุ่มวชิา) 43 69.773015151394
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 43 69.773015151394
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 769 84.276484601881218437
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตัว

วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ เทยีบโอน 19 73.681495532
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 73.681495532
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 19 73.681495532
                               รวมท้ังส้ิน 875 82.4072151620515410945
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