
ประเภท Admission กลาง
จํานวนนิสิตรายงานตัว 21-24 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557
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ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.บ.(-  - ป.ตรี 4 ปี หลกัสตูร (2554)) 126 80.9510293924222
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 126 80.9510293924222
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ศศ.บ.(ศาสนาและปรัชญา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 59 79.66473891284
 ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา กลุม่บรรณาธิการศกึษา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 34 85.2929281532
 ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 42 97.6241347101
 ศศ.บ.(ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 15 100.0015123000
 ศศ.บ.(ภาษาไทย  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 38 81.5831292761
 ศศ.บ.(ภาษาญ่ีปุ่ น  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 20 90.0018153211
 ศศ.บ.(ภาษาจีน  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 21 90.4819172220
 ศศ.บ.(ประวติัศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี (54)) 29 89.6626188321
 ศศ.บ.(การพฒันาชมุชน - ป.ตรี 4 ปี (54)) 17 76.4713112431
 ศศ.บ.(การจดัการบริการสงัคม - ป.ตรี 4 ปี เหมาจา่ย (54)) 62 79.034938111394
 ศศ.บ.(การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม - ป.ตรี 4 ปี (54)) 29 93.1027216211
 ศ.บ.(หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 33 84.85281612532
 นศ.บ.(หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 153 90.85139984114113
 วท.บ.(จิตวิทยา - ป.ตรี 4 ปี (54)) 43 93.0240328330
 ศศ.บ.(ภาษาเกาหลี - ป.ตรี 4 ปี (54)) 26 92.3124213220
 ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา กลุม่สารสนเทศศกึษา - ป.ตรี 4 ปี (54)) 39 71.79282261165
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 660 86.97574450124866026
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.บ.(เคมี  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 20 80.0016124422
 วท.บ.(สถิติ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 32 90.63291910330
 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 23 73.9117170660
 วท.บ.(วาริชศาสตร์  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 24 87.5021174330
 วท.บ.(ฟิสิกส์ประยกุต์  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 24 70.8317125770
 วท.บ.(ฟิสิกส์  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 18 88.8916142220
 วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 26 88.4623194321
 วท.บ.(ชีววิทยา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 19 73.6814131550
 วท.บ.(จลุชีววิทยา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 23 91.3021174211
 วท.บ.(คณิตศาสตร์  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 26 88.4623149321
 วท.บ.(ชีวเคมี  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 23 82.6119190440
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 258 83.722161734342375
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ.(การสอนฟิสกิส์  - ป.ตรี 5 ปี (54) 2 ปริญญา เหมาจา่ย) 5 0.00000550
 กศ.บ.(การสอนชีววิทยา  - ป.ตรี 5 ปี (54) 2 ปริญญา เหมาจา่ย) 7 42.86321440
 กศ.บ.(เทคโนโลยีการศกึษา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 32 84.3827189532
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 กศ.บ.(การศกึษาปฐมวยั - ป.ตรี 5 ปี (54)) 20 95.0019190110
 กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์ - ป.ตรี 5 ปี (54)) 20 80.0016115422
 กศ.บ.(การสอนภาษาจีน - ป.ตรี 5 ปี (54)) 31 80.6525232660
 กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์ - ป.ตรี 5 ปี (54) 2 ปริญญา เหมาจา่ย) 5 80.00431101
 กศ.บ.(การสอนเคมี  - ป.ตรี 5 ปี (54) 2 ปริญญา เหมาจา่ย) 5 40.00211330
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 125 76.8096771929245
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 48 89.58431033514
 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 35 88.5731625413
 วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 48 97.9247344101
 วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 45 91.11412417422
 วศ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหการ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 38 76.3229209963
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 214 89.2519163128231013
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.บ.(จิตรกรรม  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 16 81.251394312
 ศป.บ.(ดนตรีและการแสดง(ดนตรีไทย)-ป.ตรี 4 ปี(55)) 4 75.00321110
 ศป.บ.(ดนตรีและการแสดง(ดนตรีสากล)-ป.ตรี 4 ปี(55)) 15 80.001266312
 ศป.บ.(ดนตรีและการแสดง(นาฏศิลป์และการกํากบัลีลา)-ป.ตรี 4 ปี(55)) 10 70.00770321
 ศป.บ.(ดนตรีและการแสดง(ศิลปะการแสดง)-ป.ตรี 4 ปี(55)) 16 87.5014104220
 ศป.บ.(ออกแบบเซรามิกส์  - ป.ตรี 4 ปี (55)) 16 87.501486211
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 77 81.826342211486
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วท.บ.(สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั  - ป.ตรี 4 ปี (53)) 39 84.6233285651
 วท.บ.(สขุศกึษาและพฤติกรรมสขุภาพ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 31 80.6525223660
 วท.บ.(อนามยัสิง่แวดล้อม  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 33 90.9130282330
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 103 85.4488781015141
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 31 87.1027918413
 ศศ.บ.(กีฬาศกึษาและบริหารจดัการกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 32 93.7530525211
 ศศ.บ.(สือ่สารมวลชนทางกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 13 92.311248101
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 76 90.79691851725
วิทยาลัยนานาชาติ
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54))33 60.61201551385
 ศศ.บ.(กลุม่วิชาทกัษะการติดตอ่สือ่สารเพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54))9 44.44431550
 ศศ.บ.(กลุม่วิชาการติดตอ่สือ่สารเชิงธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 14 71.431073431
 ศป.บ.(นิเทศศิลป์และการออกแบบ - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 11 63.64734422
 บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 5 60.00303202
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 46 65.2230161416142
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการโรงแรมนานาชาติ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 13 61.54853532

28/07/57 10:40  หน้า 2/ 10



ประเภท Admission กลาง
จํานวนนิสิตรายงานตัว 21-24 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการการท่องเท่ียวนานาชาติ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 11 45.45550651
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 8 75.00642202
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการเงิน - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 11 45.45532642
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการตลาด  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 10 50.00541550
     รวม วิทยาลัยนานาชาติ 171 60.231036538684919
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.บ.(หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต - ป.ตรี 4 ปี (54)) 106 93.40995742761
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 33 96.97322210110
 น.บ.(หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต - ป.ตรี 4 ปี (53)) 31 100.00312110000
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 170 95.2916210062871
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 บธ.บ.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์ - ป.ตรี 4 ปี (53)) 23 78.2618144550
 บธ.บ.(การตลาด - ป.ตรี 4 ปี (53)) 22 81.8218135422
 บธ.บ.(การจดัการการโรงแรม - ป.ตรี 4 ปี (53)) 18 94.4417152110
 บธ.บ.(การจดัการการท่องเท่ียว - ป.ตรี 4 ปี (54)) 19 89.4717170220
 บธ.บ.(การจดัการ - ป.ตรี 4 ปี (53)) 26 88.4623149330
 บธ.บ.(การเงิน - ป.ตรี 4 ปี (53)) 56 91.07513516550
 บช.บ.(หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต - ป.ตรี 4 ปี (53)) 27 92.5925223220
 บธ.บ.(ธุรกิจระหวา่งประเทศ - ป.ตรี 4 ปี (54)) 27 88.8924186330
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 218 88.531931484525232
คณะโลจิสติกส์
 วท.บ.(วิทยาการเดินเรือ  - ป.ตรี 5 ปี (55)) 22 95.4521021101
 บธ.บ.(การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจิสติกส์  - ป.ตรี 4 ปี (2554))32 93.7530255220
 วท.บ.(การจดัการโลจิสติกส์ - ป.ตรี 4 ปี (2554)) 36 86.11312011541
 วท.บ.(การจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี  - ป.ตรี 4 ปี (2554)) 37 91.8934286321
     รวม คณะโลจิสติกส์ 127 91.3411673431183
คณะสหเวชศาสตร์
 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 17 82.3514131330
 วท.บ.(พยาธิวิทยากายวิภาค  - ป.ตรี 4 ปี เหมาจา่ย (56)) 43 81.4035278871
 วท.บ.(ชีวเวชศาสตร์  - ป.ตรี 4 ปี (52)) 62 79.034942713112
 กภ.บ.(กายภาพบําบดั  - ป.ตรี 4 ปี เหมาจา่ย (53)) 27 85.1923176440
     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 149 81.21121992228253
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์(กลุม่ภมิูสารสนเทศศาสตร์)-ป.ตรี 4 ปี(53)) 43 81.4035296871
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์(กลุม่ภมิูศาสตร์)-ป.ตรี 4 ปี(53)) 47 82.98392514862
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 90 82.2274542016133
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 62 80.655029211293
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์  - ป.ตรี 4 ปี (53)) 57 80.704619271165
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 วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์  - ป.ตรี 4 ปี (53)) 43 90.70391821422
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 162 83.331356669271710
         รวม ที่ตั้งบางแสน 2726 83.3323031599704423319104
วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 วท.บ.(เทคโนโลยีทางทะเล  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 50 84.0042348880
     รวม คณะเทคโนโลยีทางทะเล 50 84.0042348880
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 6 83.33514110
 บธ.บ.(กลุม่วิชาบริหารธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 33 75.7625187862
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 79 69.6255332224177
 บธ.บ.(ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (56) จนัทบรีุ) 8 87.50752110
 วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร  - ป.ตรี 4 ปี (53) จนัทบรีุ) 4 100.00431000
 บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 13 76.921028312
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 143 74.131066244372611
คณะอัญมณี
 ศป.บ.(การออกแบบเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 7 85.71651101
 บธ.บ.(ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 16 75.0012102440
 วท.บ.(อญัมณีและเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 11 81.82963220
     รวม คณะอัญมณี 34 79.4127216761
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 227 79.4117511758524012
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ.(เทคโนโลยีการศกึษา  - ป.ตรี 4 ปี (54) สระแก้ว) 2 100.00220000
 กศ.บ.(การศกึษาปฐมวยั - ป.ตรี 5 ปี (54) ฝากเรียนสระแก้ว) 17 94.1216151110
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 19 94.7418171110
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 บธ.บ.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์  - ป.ตรี 4 ปี (54) (สระแก้ว)) 3 33.33101211
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (54) สระแก้ว) 2 50.00101101
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป  - ป.ตรี 4 ปี (54) สระแก้ว) 6 66.67422211
 วท.บ.(ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - ป.ตรี 4 ปี (55)) 2 50.00110101
 บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (53) สระแก้ว) 1 100.00101000
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน - ป.ตรี 4 ปี(54) สระแก้ว) 26 73.0819127725
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 67.502715121349
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 59 67.504532131459
                               รวมทั้งส้ิน 3012 67.5025231748775489364125
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ประเภท Admission กลาง
จํานวนนิสิตรายงานตัว 21-24 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 63 90.48574512624
 ศศ.บ.(ศาสนาและปรัชญา  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 63 69.8444321219163
 นศ.บ.(หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 187 82.891551144132248
 วท.บ.(จิตวิทยา - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 89 84.2775552014131
 ศ.บ.(หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 33 78.7926179743
 ศศ.บ.(การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 34 76.47261610844
 ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา - 4 ปี(พิเศษ)(54)) 33 81.8227216660
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 502 81.67410300110926923
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 บธ.บ.(การจดัการ - 4ปี(พิเศษ)(53)) 55 76.364221211376
 บธ.บ.(การจดัการการโรงแรม - 4ปี(พิเศษ)(53)) 46 67.3931211015123
 บธ.บ.(การจดัการการท่องเท่ียว - 4ปี(พิเศษ)(53)) 46 82.6138308871
 บธ.บ.(ธุรกิจระหวา่งประเทศ - 4ปี(พิเศษ)(54)) 45 73.33332851266
 บธ.บ.(การตลาด-4ปี(พิเศษ)(53)) 50 76.003826121266
 บธ.บ.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์ - ป.ตรี 4 ปี(พิเศษ)(53)) 47 80.85382612945
 บช.บ.(หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต-4 ปี(พิเศษ)(53)) 41 75.61312651073
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 330 76.0625117873794930
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ - 4 ปี (พิเศษ) (53)) 37 75.6828919936
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 29 75.8622913743
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 66 75.765018321679
         รวม ที่ตั้งบางแสน 898 75.7671149621518712562
                               รวมทั้งส้ิน 898 75.7671149621518712562
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ประเภท การคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว 21-24 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะโลจิสติกส์
 วท.บ.(การจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี  - ป.ตรี 4 ปี (2554)) 31 90.32281810330
 วท.บ.(การจดัการโลจิสติกส์ - ป.ตรี 4 ปี (2554)) 43 93.02402416321
 บธ.บ.(การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจิสติกส์  - ป.ตรี 4 ปี (2554))33 93.9431229211
     รวม คณะโลจิสติกส์ 107 92.52996435862
         รวม ที่ตั้งบางแสน 107 92.52996435862
                               รวมทั้งส้ิน 107 92.52996435862
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ประเภท การคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว 21-24 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะโลจิสติกส์
 วท.บ.(การจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี  - 4 ปี (พิเศษ) (2554)) 36 91.67332211321
 วท.บ.(การจดัการโลจิสติกส์ - 4 ปี (พิเศษ) (2554)) 54 88.89482127633
 บธ.บ.(การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจิสติกส์  - 4 ปี (พิเศษ) (2554))43 95.35412021211
     รวม คณะโลจิสติกส์ 133 91.7312263591165
         รวม ที่ตั้งบางแสน 133 91.7312263591165
                               รวมทั้งส้ิน 133 91.7312263591165
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ประเภท รับตรง
จํานวนนิสิตรายงานตัว 21-24 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 น.บ.(หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต - 4 ปี (พิเศษ) (53)) 155 81.291265868291811
 รป.บ.(การปกครองท้องถ่ิน - 4 ปี (พิเศษ) ปี 54) 306 92.8128410617822814
 ร.บ.(หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต 4 ปี (พิเศษ) (54)) 220 85.001879097331716
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 358 89.39320174146382315
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1039 88.269174284891226656
         รวม ที่ตั้งบางแสน 1039 88.269174284891226656
                               รวมทั้งส้ิน 1039 88.269174284891226656
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ประเภท สอบเข้า
จํานวนนิสิตรายงานตัว 21-24 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
วิทยาลัยนานาชาติ
 บธ.บ.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 3 100.00321000
     รวม วิทยาลัยนานาชาติ 3 100.00321000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 3 100.00321000
                               รวมทั้งส้ิน 3 100.00321000
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ประเภท สําหรับบุคคลทั่วไป ที่มีประสบการณ์
จํานวนนิสิตรายงานตัว 21-24 ก.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 รป.บ.(การปกครองท้องถ่ิน - 4 ปี (พิเศษ) ปี 54) 34 73.53251114927
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 34 73.53251114927
         รวม ที่ตั้งบางแสน 34 73.53251114927
                               รวมทั้งส้ิน 34 73.53251114927
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