
ประเภท 171.1: โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ภาคบณัฑิต รอบ 2
จ านวนนิสิตรายงานตัว (29-30 เม.ย. 63)

จ านวนไม่ยืนยันสิทธิ์

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
ยืนยันสิทธิ์

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 น.บ. ภาคบณัฑิต ปรับปรุง 59 ป.ตรี 3ป ีพิเศษ 13 15.382-21174
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 13 15.382021174
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 13 15.382021174
                               รวมท้ังส้ิน 13 15.382021174
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ประเภท 60: รับตรง
จ านวนนิสิตรายงานตัว (29-30 เม.ย. 63)

จ านวนไม่ยืนยันสิทธิ์

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
ยืนยันสิทธิ์

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.บ. (นเิทศศิลป)์ กลุ่มวชิาออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ีปกติ17 94.121610611-
 ศป.บ. (จิตรกรรม) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 12 75.00954321
 ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ปรับปรุง59 หลักสูตรสองภาษา - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 5 80.004131-1
 ศป.บ. (นเิทศศิลป)์ กลุ่มวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 15 100.0015960--
 ศป.บ. (นเิทศศิลป)์ กลุ่มวชิาโทรทศันแ์ละดิจิทลัมเีดีย ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 14 85.7112752-2
 ศป.บ. (ออกแบบเซรามกิส์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 1 100.0011-0--
 ศป.บ. (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมเีดีย) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 12 83.331073211
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 76 88.16674027945
วิทยาลัยนานาชาติ
 บธ.บ. (การจัดการการบริการและการทอ่งเที่ยวนานาชาต)ิ(นานาชาต)ิปรับปรุง59 -ป.ตรี4ป ีปกติ3 100.003-30--
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุ่มวชิาการตลาด (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 1 100.001-10--
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุ่มวชิาการจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ7 100.007430--
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 6 50.00312321
 ศศ.บ. (การติดต่อส่ือสาร)กลุ่มวชิาทกัษะการติดต่อส่ือสารเพ่ือพัฒนาฯ(นานาชาต)ิปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีปกติ1 100.0011-0--
 ศศ.บ. (การติดต่อส่ือสาร) กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ2 100.002110--
     รวม วิทยาลัยนานาชาติ 20 85.0017710321
คณะดนตรีและการแสดง
 ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวชิาดนตรีสากล  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย 25 92.0023815211
 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวชิาศิลปะการละคร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย20 100.00201280--
 ศศ.บ. (การจัดการผลิตส่ือและวฒันธรรมสร้างสรรค)์ ใหม ่62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย14 100.0014770--
 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวชิานาฏศิลปแ์ละการก ากับลีลา  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เหมาจ่าย7 100.0077-0--
     รวม คณะดนตรีและการแสดง 66 96.97643430211
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 162 91.3614881671477
                               รวมท้ังส้ิน 162 91.3614881671477
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ประเภท 60.1: รับตรง รอบ 2
จ านวนนิสิตรายงานตัว (29-30 เม.ย. 63)

จ านวนไม่ยืนยันสิทธิ์

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
ยืนยันสิทธิ์

วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนษุย์) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ เหมาจ่าย 3 66.6722-11-
 วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 1 100.001-10--
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมทางธุรกิจ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ป ีปกติ เหมาจ่าย2 100.002110--
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 6 66.6741322-
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 11 100.0011650--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 86.96201010330
โครงการจัดตัง้คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 บธ.บ. (การจัดการ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ป ีปกติ 5 40.0022-312
     รวม โครงการจัดตัง้คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ5 40.00220312
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 28 78.57221210642
                               รวมท้ังส้ิน 28 78.57221210642
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ประเภท 01: สอบเข้า
จ านวนนิสิตรายงานตัว (29-30 เม.ย. 63)

จ านวนไม่ยืนยันสิทธิ์

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
ยืนยันสิทธิ์

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เทยีบโอน5 20.001-14-4
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 5 20.00101404
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 5 20.00101404
                               รวมท้ังส้ิน 5 20.00101404
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ประเภท 104: สอบตรง (เทียบโอน)
จ านวนนิสิตรายงานตัว (29-30 เม.ย. 63)

จ านวนไม่ยืนยันสิทธิ์

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
ยืนยันสิทธิ์

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ เทยีบโอน16 37.506-61019
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 16 37.506061019
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 16 37.506061019
                               รวมท้ังส้ิน 16 37.506061019
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ประเภท 104: สอบตรง (เทียบโอน)
จ านวนนิสิตรายงานตัว (29-30 เม.ย. 63)

จ านวนไม่ยืนยันสิทธิ์

จ านวนนิสิต หลักสูตรต่อเน่ือง ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
ยืนยันสิทธิ์

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะโลจิสติกส์
 บธ.บ. (ธุรกิจพาณิชยนาว)ี หลักสูตรใหม ่62 ต่อเนื่อง 50 68.003429516133
     รวม คณะโลจิสติกส์ 50 68.003429516133
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 50 68.003429516133

จ านวนไม่ยืนยันสิทธิ์

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
ยืนยันสิทธิ์

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ เทยีบโอน3 100.003-30--
 กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีพิเศษ เทยีบโอน7 42.863-3413
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 10 60.00606413
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 10 60.00606413
                               รวมท้ังส้ิน 60 66.6740291120146
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