
รวมทุกประเภท

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นศ.บ.(หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 210 74.7615712928534310
 วท.บ.(จิตวิทยา - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 72 68.064941823203
 ศ.บ.(หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 73 76.7156342217143
 ศศ.บ.(การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 88 73.866558723176
 ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ  - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 165 80.001321023033249
 ศศ.บ.(ศาสนาและปรัชญา  - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 94 64.89614615332310
 ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา - 4 ปี(พิเศษ)(59)) 111 70.2778591933267
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 813 73.5559846912921516748
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.บ.(กลุม่วิชาทางวิทยาศาสตร์  - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 288 43.061241032116413529
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 288 43.061241032116413529
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ.(เทคโนโลยีการศกึษา - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 142 73.941057233372611
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 142 73.941057233372611
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี  - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) (59)) 26 80.7721129550
 วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 35 85.7130525505
 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า  - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) (59)) 42 80.9534628835
 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 39 69.23274231239
 วศ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหการ - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 43 86.05372710642
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 185 80.541495495361521
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.บ.(นิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) - ป.ตรีพิเศษ 4 ปี (59)) 27 100.0027621000
 ศป.บ.(นิเทศศิลป์ (โทรทศัน์และดิจิทลัมีเดีย) - ป.ตรีพิเศษ 4 ปี (59)) 36 97.22352114110
 ศป.บ.(นิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) - ป.ตรีพิเศษ 4 ปี (59)) 34 94.12321616211
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 97 96.91944351321
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 น.บ.(หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 151 71.52108604843349
 ร.บ.(หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต 4 ปี (พิเศษ) (59)) 202 78.221589068442816
 รป.บ.(การบริหารท้องถ่ิน - 4 ปี (พิเศษ) (ปี 59)) 132 72.7396554136297
 รป.บ.(การบริหารท้องถ่ิน - 4 ปี (พิเศษ)(เสาร์-อาทิตย์) ปี 59) 70 90.00632241725
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป  - 4 ปี (พิเศษ) (59)) 189 83.60158877131247
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 744 78.3658331426916111744
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คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 บช.บ.(หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต(เทียบโอน)-4ปี(พิเศษ)(59)) 101 89.11908821192
 บช.บ.(หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต-4ปี(พิเศษ)(59)) 56 92.8652448440
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการ(เทียบโอน)-4 ปี(พิเศษ)(59)) 117 82.9197841320191
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการ-4 ปี(พิเศษ)(59)) 66 78.7952371514113
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์(เทียบโอน)-4 ปี(พิเศษ)(59)) 103 78.6481701122175
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์-4 ปี(พิเศษ)(59)) 70 80.0056421414113
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการตลาด(เทียบโอน)-4ปี(พิเศษ)(59)) 89 87.647866121192
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการตลาด(ธุรกิจค้าปลกี)-4ปี(พิเศษ)(59)) 41 56.102320318117
 บธ.บ.(กลุม่วิชาการตลาด-4ปี(พิเศษ)(59)) 63 79.375033171394
 บธ.บ.(การจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว(กลุม่ทอ่งเท่ียว)-4 ปี(เทียบโอน)(59))63 65.084138322157
 บธ.บ.(การจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว(กลุม่ทอ่งเท่ียว)-4 ปี(พิเศษ)(59))62 87.1054459871
 บธ.บ.(การจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว(กลุม่โรงแรม)-4 ปี(เทียบโอน)(59))43 74.42322841192
 บธ.บ.(การจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว(กลุม่โรงแรม)-4 ปี(พิเศษ)(59))63 92.06584810532
 บธ.บ.(ธุรกิจระหวา่งประเทศ-4ปี(พิเศษ)(59)) 65 80.0052401213103
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 1002 81.4481668313318614442
คณะโลจิสติกส์
 บธ.บ.(การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจิสติกส์  - 4 ปี (พิเศษ) (2559))83 79.5266501617143
 บธ.บ.(การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจิสติกส์ -4 ปี(พิเศษ)(เสาร์-อาทิตย์)(2559))97 96.91947222321
 วท.บ.(การจดัการโลจิสติกส์ - 4 ปี (พิเศษ) (2559)) 71 76.0654332117125
 วท.บ.(การจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี  - 4 ปี (พิเศษ) (2559)) 83 91.57764927752
     รวม คณะโลจิสติกส์ 334 86.8329020486443311
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์ (กลุม่ภมิูศาสตร์) -4 ปี (พิเศษ) (59)) 76 77.6359322717107
 วท.บ.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์ (กลุม่ภมิูสารสนเทศศาสตร์) -4 ปี (พิเศษ) (59))43 86.05371720624
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 119 80.67964947231211
         รวม ที่ตั้งบางแสน 3,724 80.672,8551,991864869651218
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ - 4 ปี (พิเศษ) ปี 59 สระแก้ว) 2 0.00000202
 บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) - 4 ปี (พิเศษ) ปี 59 สระแก้ว) 11 27.27303835
 รป.บ.(การบริหารทัว่ไป (เทียบโอน) - 4 ปี (พิเศษ) ปี 59 สระแก้ว) 52 80.77423481055
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) - 4 ปี (พิเศษ) ปี 59 สระแก้ว) 6 0.00000615
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 71 63.3845341126917
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 71 63.3845341126917
               รวมทั้งส้ิน (ปริญญาตรี พิเศษ) 3,795 63.382,9002,025875895660235
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