
รวมทุกประเภท

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.บ.(-  - ป.ตรี 4 ปี หลกัสตูร (2554)) 252 69.441751621377752
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 252 69.441751621377752
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นศ.บ.(หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 272 76.842091515863594
 วท.บ.(จิตวิทยา - ป.ตรี 4 ปี (54)) 91 72.5366521425241
 ศ.บ.(หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 67 65.6744251923176
 ศศ.บ.(การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม - ป.ตรี 4 ปี (54)) 68 76.4752411116124
 ศศ.บ.(การจดัการบริการสงัคม - ป.ตรี 4 ปี เหมาจ่าย (54)) 129 73.6495761934277
 ศศ.บ.(การพฒันาชมุชน - ป.ตรี 4 ปี (54)) 51 76.473930912102
 ศศ.บ.(ประวติัศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี (54)) 64 75.0048331516133
 ศศ.บ.(ภาษาเกาหล ี- ป.ตรี 4 ปี (54)) 55 74.554135614140
 ศศ.บ.(ภาษาจีน  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 51 78.43403461192
 ศศ.บ.(ภาษาญ่ีปุ่ น  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 53 73.583931814104
 ศศ.บ.(ภาษาไทย  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 5 100.00541000
 ศศ.บ.(ภาษาไทย  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 66 63.644239324204
 ศศ.บ.(ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 55 63.643528720155
 ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 86 74.4264541022193
 ศศ.บ.(ศาสนาและปรัชญา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 123 73.9891731832257
 ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา กลุม่บรรณาธิการศกึษา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 95 69.476663329236
 ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา กลุม่สารสนเทศศกึษา - ป.ตรี 4 ปี (54)) 67 64.1843311224195
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1398 72.89101980021937931663
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.บ.(คณิตศาสตร์  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 56 64.2936251120155
 วท.บ.(เคมี  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 51 74.51383261394
 วท.บ.(จลุชีววิทยา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 50 72.003631514113
 วท.บ.(ชีวเคมี  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 51 68.633535016160
 วท.บ.(ชีววิทยา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 42 54.762321219172
 วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 40 77.5031256972
 วท.บ.(ฟิสิกส์  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 43 58.142520518162
 วท.บ.(ฟิสิกส์ประยกุต์  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 32 65.63211561192
 วท.บ.(วาริชศาสตร์  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 53 66.043528718153
 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 56 64.293631520182
 วท.บ.(สถิติ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 45 82.22372710862
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 519 68.023532906316613927
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คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ.(กลุม่วิชาเน้นเทคโนโลยีการผลิต  - ป.ตรี 4 ปี (ปี 54)(เทียบโอน))11 100.0011110000
 กศ.บ.(กลุม่วิชาเน้นไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  - ป.ตรี 4 ปี (ปี 54)(เทียบโอน))9 88.89826101
 กศ.บ.(การศกึษาปฐมวยั - ป.ตรี 5 ปี (54)) 37 72.97272701091
 กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์ - ป.ตรี 5 ปี (54) 2 ปริญญา เหมาจ่าย) 8 50.00431422
 กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์ - ป.ตรี 5 ปี (54)) 48 58.332820820137
 กศ.บ.(การสอนเคมี  - ป.ตรี 5 ปี (54) 2 ปริญญา เหมาจ่าย) 13 53.85752660
 กศ.บ.(การสอนชีววิทยา  - ป.ตรี 5 ปี (54) 2 ปริญญา เหมาจ่าย) 8 37.50321550
 กศ.บ.(การสอนนาฏยสงัคีต - ป.ตรี 5 ปี (54)) 43 81.40351619862
 กศ.บ.(การสอนฟิสิกส์  - ป.ตรี 5 ปี (54) 2 ปริญญา เหมาจ่าย) 8 25.00220651
 กศ.บ.(การสอนภาษาจีน - ป.ตรี 5 ปี (54)) 91 74.7368581023221
 กศ.บ.(การสอนศิลปะ  - ป.ตรี 5 ปี (54)) 61 83.615132191082
 กศ.บ.(การสอนสขุศกึษาและพลศกึษา - ป.ตรี 5 ปี (54)) 81 72.8459263322148
 กศ.บ.(เทคโนโลยีการศกึษา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 81 70.3757381924204
 กศ.บ.(เทคโนโลยีการศกึษา  - ป.ตรี 4 ปี (ปี 54) สระแก้ว) 1 0.00000101
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 500 72.0036023212814011030
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 138 67.39936132453015
 วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 159 75.471201210839831
 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 159 71.071133578462719
 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 138 71.0198277140931
 วศ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหการ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 142 61.27875631553718
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 736 69.43511191320225111114
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.บ.(กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย (กราฟิกมีเดีย) -ป.ตรี 4 ปี(54)) 23 69.571697743
 ศป.บ.(กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย (กราฟิกอาร์ต) -ป.ตรี 4 ปี(54)) 20 95.0019127101
 ศป.บ.(การออกแบบผลิตภณัฑ์  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 42 80.95342113853
 ศป.บ.(จิตรกรรม  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 49 75.513717201266
 ศป.บ.(ดนตรีและการแสดง(ดนตรีไทย)-ป.ตรี 4 ปี(55)) 24 75.0018126633
 ศป.บ.(ดนตรีและการแสดง(ดนตรีสากล)-ป.ตรี 4 ปี(55)) 118 82.2097277021813
 ศป.บ.(ดนตรีและการแสดง(นาฏศิลป์และการกํากบัลีลา)-ป.ตรี 4 ปี(55))42 83.3335296752
 ศป.บ.(ดนตรีและการแสดง(ศิลปะการแสดง)-ป.ตรี 4 ปี(55)) 62 74.1946301616124
 ศป.บ.(นิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) - ป.ตรี 4 ปี (54) สมอ 08) 23 82.6119910440
 ศป.บ.(นิเทศศิลป์ (โทรทศัน์และดิจิตอลมีเดีย) - ป.ตรี 4 ปี (54) สมอ 08)15 86.671385202
 ศป.บ.(นิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) - ป.ตรี 4 ปี (54) สมอ 08)29 79.3123212651
 ศป.บ.(ออกแบบเซรามิกส์  - ป.ตรี 4 ปี (55)) 25 80.0020137532
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 472 79.87377208169955540
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วท.บ.(สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั  - ป.ตรี 4 ปี (53)) 100 68.0068571132266
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 วท.บ.(สขุศกึษาและพฤติกรรมสขุภาพ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 68 77.945347615132
 วท.บ.(อนามยัสิ่งแวดล้อม  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 90 61.115552335332
 ส.บ.(การจดัการสขุภาพชมุชน  - ป.ตรี 4 ปี (53) เหมาจ่าย) 98 72.4571492227234
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 356 69.38247205421099514
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (54))120 76.67922468281018
 ศศ.บ.(กีฬาศกึษาและบริหารจดัการกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 113 78.7689256424717
 ศศ.บ.(สื่อสารมวลชนทางกีฬา  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 62 77.424819291486
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 295 77.6322968161662541
วิทยาลัยนานาชาติ
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการเงิน - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 20 30.0064214104
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 32 59.38191181394
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการการทอ่งเท่ียวนานาชาติ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 44 50.002221122193
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54))93 56.99534112402911
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการโรงแรมนานาชาติ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 38 52.632014618153
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการตลาด  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 25 52.00138512111
 บธ.บ.(การจดัการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54))4 50.00220220
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 175 58.861035944725517
 บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 6 66.67404202
 บธ.บ.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 199 88.441761166023167
 บธ.บ.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 2 100.00220000
 ศป.บ.(นิเทศศิลป์และการออกแบบ - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 22 50.0011651192
 ศศ.บ.(กลุม่วิชาการติดตอ่สื่อสารเชิงธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54))26 57.69151231174
 ศศ.บ.(กลุม่วิชาทกัษะการติดตอ่สื่อสารเพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54))24 50.0012931293
 ศศ.บ.(หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  - ป.ตรี 4 ปี (นานาชาติ) (54)) 11 90.911055110
     รวม วิทยาลัยนานาชาติ 721 64.9146831015825319261
คณะแพทยศาสตร์
 พ.บ.(-  - ป.ตรี 6 ปี (55)) 57 84.21482127927
     รวม คณะแพทยศาสตร์ 57 84.21482127927
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 น.บ.(หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต - ป.ตรี 4 ปี (53)) 51 74.513825131394
 ร.บ.(หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต - ป.ตรี 4 ปี (54)) 169 74.561267650432617
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 46 89.13412912550
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 266 77.0720513075614021
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 บช.บ.(หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต - ป.ตรี 4 ปี (53)) 130 67.6988731542339
 บธ.บ.(การเงิน - ป.ตรี 4 ปี (53)) 168 91.071531114215123
 บธ.บ.(การจดัการ - ป.ตรี 4 ปี (53)) 116 81.0394633122175
 บธ.บ.(การจดัการการท่องเท่ียว - ป.ตรี 4 ปี (54)) 134 81.34109102725196
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 บธ.บ.(การจดัการการโรงแรม - ป.ตรี 4 ปี (53)) 121 74.3890711931247
 บธ.บ.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์ - ป.ตรี 4 ปี (53)) 127 81.10103841924213
 บธ.บ.(การตลาด - ป.ตรี 4 ปี (53)) 122 74.5991702131238
 บธ.บ.(ธุรกิจระหวา่งประเทศ - ป.ตรี 4 ปี (54)) 140 75.71106842234322
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 1058 78.8383465817622418143
คณะโลจิสติกส์
 บธ.บ.(การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจิสติกส์  - ป.ตรี 4 ปี (2554))128 82.03105792623203
 วท.บ.(การจดัการโลจิสติกส์ - ป.ตรี 4 ปี (2554)) 127 83.46106723421156
 วท.บ.(การจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี  - ป.ตรี 4 ปี (2554)) 128 85.16109802919154
 วท.บ.(วิทยาการเดินเรือ  - ป.ตรี 5 ปี (55)) 57 89.4751051606
     รวม คณะโลจิสติกส์ 440 84.32371231140695019
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 พทป.บ.(การแพทย์แผนไทย (2555)) 57 87.72503812752
 พทป.บ.(แพทย์แผนไทยประยกุต์ (2554)) 56 76.794340313112
     รวม คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 113 82.3093781520164
คณะสหเวชศาสตร์
 กภ.บ.(กายภาพบําบดั  - ป.ตรี 4 ปี เหมาจ่าย (53)) 76 68.4252411124204
 วท.บ.(ชีวเวชศาสตร์  - ป.ตรี 4 ปี (52)) 137 66.4291781346397
 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 66 59.093934527216
 วท.บ.(พยาธิวิทยากายวิภาค  - ป.ตรี 4 ปี เหมาจ่าย (56)) 90 76.676960921165
     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 369 68.02251213381189622
คณะเภสัชศาสตร์
 ภ.บ.(-  - เหมาจ่าย หลกัสตูร 53) 237 48.1011479351238142
     รวม คณะเภสัชศาสตร์ 237 48.1011479351238142
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์(กลุม่ภมิูศาสตร์)-ป.ตรี 4 ปี(53)) 111 80.1889602922184
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์(กลุม่ภมิูสารสนเทศศาสตร์)-ป.ตรี 4 ปี(53))104 75.0078651326206
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 215 77.6716712542483810
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (54)) 242 75.211829092603921
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์  - ป.ตรี 4 ปี (53)) 240 65.001567680845034
 วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์  - ป.ตรี 4 ปี (53)) 233 73.8217270102612635
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 715 71.3351023627420511590
         รวม ที่ตั้งบางแสน 8,719 71.336,3324,2372,0952,3871,737650
วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 วท.บ.(เทคโนโลยีทางทะเล  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 228 63.6014510243836914
     รวม คณะเทคโนโลยีทางทะเล 228 63.6014510243836914
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
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รวมทุกประเภท

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

 บธ.บ.(กลุม่วิชาบริหารธรุกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 178 58.991057629736112
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ)244 65.1615910554856817
 บธ.บ.(ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (56) จนัทบรีุ)24 79.1719136550
 บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 35 57.14204161569
 วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร  - ป.ตรี 4 ปี (53) จนัทบรีุ) 43 46.512013723167
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 44 56.8225111419136
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 568 61.2734822212622016951
คณะอัญมณี
 บธ.บ.(ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 58 68.974036418153
 วท.บ.(อญัมณีและเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 46 58.702722519163
 ศป.บ.(การออกแบบเคร่ืองประดบั  - ป.ตรี 4 ปี (54) จนัทบรีุ) 46 69.573218141495
     รวม คณะอัญมณี 150 66.00997623514011
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 946 66.0059240019235427876
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ.(การศกึษาปฐมวยั - ป.ตรี 5 ปี (54) ฝากเรียนสระแก้ว) 17 94.1216151110
 กศ.บ.(เทคโนโลยีการศกึษา  - ป.ตรี 4 ปี (54) สระแก้ว) 2 100.00220000
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 19 94.7418171110
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 บธ.บ.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์  - ป.ตรี 4 ปี (54) (สระแก้ว)) 34 67.65231761192
 บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน - ป.ตรี 4 ปี(54) สระแก้ว)117 53.85634221543816
 บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  - ป.ตรี 4 ปี (53) สระแก้ว) 16 87.501468211
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป  - ป.ตรี 4 ปี (54) สระแก้ว) 92 72.8367402725187
 วท.บ.(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ป.ตรี 4 ปี (55)) 30 43.331310317134
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.ตรี 4 ปี (54) สระแก้ว) 11 54.55606523
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 300 62.00186115711148133
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 วท.บ.(เกษตรศาสตร์  - ป.ตรี 4 ปี (54) สระแก้ว) 39 41.0316412231013
 วท.บ.(เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ - ป.ตรี 4 ปี (55)) 8 12.50101761
     รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 47 36.1717413301614
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 บธ.บ.(การจดัการ (กลุม่วิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป)-4 ปี (56) สระแก้ว)130 70.00916229392910
 บธ.บ.(การจดัการ (กลุม่วิชาการตลาด)-4 ปี (56) สระแก้ว) 128 65.63845529443311
 บธ.บ.(การจดัการ (กลุม่วิชาธรุกิจระหวา่งประเทศ)-4 ปี (56) สระแก้ว)145 79.31115902530273
     รวม โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ403 71.96290207831138924
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 769 71.9651134316825818771
               รวมทั้งส้ิน (ปริญญาตรี ปกติ) 10,434 71.967,4354,9802,4552,9992,202797
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รวมทุกประเภท

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นศ.บ.(หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 303 70.6321415559896326
 วท.บ.(จิตวิทยา - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 135 73.3399722736297
 ศ.บ.(หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 63 65.0841291222157
 ศศ.บ.(การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 81 66.6754401427207
 ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 176 80.681421182434268
 ศศ.บ.(ศาสนาและปรัชญา  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 137 75.91104772733267
 ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา - 4 ปี(พิเศษ)(54)) 62 77.4248371114131
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 957 73.3570252817425519263
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.บ.(กลุม่วิชาทางวิทยาศาสตร์  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 113 49.565647957489
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 113 49.565647957489
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ.(กลุม่วิชาเน้นเทคโนโลยีการผลิต (เทียบโอน) - 4 ปี (พิเศษ) (54))13 76.921019303
 กศ.บ.(กลุม่วิชาเน้นไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (เทียบโอน) - 4 ปี (พิเศษ) (54))14 64.29909523
 กศ.บ.(เทคโนโลยีการศกึษา - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 74 66.2249292025178
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 101 67.33683038331914
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี  - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) (54)) 32 62.502011912102
 วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 48 60.422952419712
 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า  - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) (54)) 38 76.3229722945
 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 46 54.352571821615
 วศ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหการ - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 37 59.462214815123
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 201 62.191254481763937
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วท.บ.(อนามยัสิ่งแวดล้อม  - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) (54)) 29 72.4121192862
 ส.บ.(การจดัการสขุภาพชมุชน  - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษเหมาจ่าย) (53)) 35 74.2926215981
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 64 73.444740717143
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 น.บ.(หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต - 4 ปี (พิเศษ) (53)) 174 78.161366472382315
 ร.บ.(หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต 4 ปี (พิเศษ) (54)) 248 80.6520098102482523
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 371 87.60325178147462917
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป(เทียบโอน)  - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 176 88.641561233320146
 รป.บ.(การปกครองท้องถ่ิน - 4 ปี (พิเศษ) ปี 54) 340 90.88309117192311021
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1309 86.02112658054618310182
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รวมทุกประเภท

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 บช.บ.(หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต(เทียบโอน)(53)) 128 91.41117113411101
 บช.บ.(หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต-4 ปี(พิเศษ)(53)) 64 75.004840816124
 บธ.บ.(การจดัการ - 4ปี(พิเศษ)(53)) 80 78.756338251798
 บธ.บ.(การจดัการ(เทียบโอน) - 4ปี(พิเศษ)(53)) 60 81.674947211101
 บธ.บ.(การจดัการการท่องเท่ียว - 4ปี(พิเศษ)(53)) 74 86.496454101091
 บธ.บ.(การจดัการการโรงแรม - 4ปี(พิเศษ)(53)) 69 75.3652351717143
 บธ.บ.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์ - ป.ตรี 4 ปี(พิเศษ)(53)) 72 76.3955401517116
 บธ.บ.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์(เทียบโอน) - 4ปี(พิเศษ)(53)) 38 86.8433303514
 บธ.บ.(การตลาด(เทียบโอน) - 4 ปี (พิเศษ)(53)) 44 81.8236342862
 บธ.บ.(การตลาด-4ปี(พิเศษ)(53)) 119 70.5984612335269
 บธ.บ.(ธุรกิจระหวา่งประเทศ - 4ปี(พิเศษ)(54)) 68 76.475242101697
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 816 80.0265353411916311746
คณะโลจิสติกส์
 บธ.บ.(การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจิสติกส์  - 4 ปี (พิเศษ) (2554))87 82.7672393315123
 บธ.บ.(ธุรกิจพาณิชยนาวี-4 ปี(พิเศษ)(เทียบโอน)(2554)) 93 90.32846321990
 วท.บ.(การจดัการโลจิสติกส์ - 4 ปี (พิเศษ) (2554)) 87 81.6171333816115
 วท.บ.(การจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี  - 4 ปี (พิเศษ) (2554)) 88 89.77795524963
     รวม คณะโลจิสติกส์ 355 86.20306190116493811
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์(กลุม่ภมิูศาสตร์)-4 ปี(พิเศษ)(53)) 2 50.00110101
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์(กลุม่ภมิูสารสนเทศศาสตร์)-4 ปี(พิเศษ)(53))7 71.43523220
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 9 66.67633321
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ - 4 ปี (พิเศษ) (54)) 47 76.603612241174
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ - 4 ปี (พิเศษ) (53)) 53 79.254212301147
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 100 78.00782454221111
         รวม ที่ตั้งบางแสน 4,025 78.003,1672,0201,147858581277
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) - 4 ปี (พิเศษ) สระแก้ว ปี 54) 3 33.33110202
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 33.33110202
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 3 33.33110202
               รวมทั้งส้ิน (ปริญญาตรี พิเศษ) 4,028 33.333,1682,0211,147860581279
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