
รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ หลกัสตูรต่อเน่ือง ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2561

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 น.บ. ภาคบณัฑิต ปรับปรุง 59 ป.ตรี 3ป ีพิเศษ 33 57.58197121468
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 33 57.58197121468
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 33 57.58197121468

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2561

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(พิเศษ) 132 96.2112710027532
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 132 96.2112710027532
คณะศกึษาศาสตร์
 กศ.บ. (เทคโนโลยีการศกึษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 94 93.6288493966-
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศกึษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ เทยีบโอน15 66.6710285-5
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศกึษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ เทยีบโอน17 82.3514311312
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 126 88.8911254581477
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ศป.บ. (นเิทศศลิป์) กลุม่วิชาออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ20 85.001789312
 ศป.บ. (นเิทศศลิป์) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 16 87.5014410211
 ศป.บ. (นเิทศศลิป์) กลุ่มวิชาโทรทศันแ์ละดจิิทลัมีเดยี ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ31 90.32281117312
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 67 88.06592336835
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 รป.บ. (การบริหารทอ้งถิ่น) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 41 87.80361719523
 รป.บ. (การบริหารทอ้งถิ่น) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ เสาร์-อาทติย์ 32 75.0024816862
 ร.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 80 92.50742945633
 น.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 75 90.67683434743
 รป.บ. (การบริหารทัว่ไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 81 88.89724032945
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 309 88.67274128146351916
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 บธ.บ.(การจัดการการทอ่งเทีย่วและการจัดการการโรงแรม )กลุ่มโรงแรม ปรับ59-ตรี 4ป ีพิเศษ51 96.0849321722-
 บธ.บ.(การจัดการการทอ่งเทีย่วและการจัดการการโรงแรม )กลุ่มทอ่งเทีย่ว ปรับ59-ตรี 4ป ีพิเศษ58 94.83554114321
 บธ.บ. กลุม่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 51 98.04504191-1
 บธ.บ. กลุ่มวิชาการตลาด ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 47 97.8746321411-
 บธ.บ. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 45 100.00453690--
 บธ.บ. กลุ่มวิชาการจัดการ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ 45 97.7844261811-
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2561

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตวั

 บช.บ. ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 54 98.155347611-
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 351 97.4434225587972
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) กลุ่มภูมิศาสตร์ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ 3 100.003120--
 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ6 100.006330--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 9 100.00945000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 994 92.86923564359713932
                               รวมท้ังสิ้น 1,027 91.72942571371854540
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