
ประเภท 72: ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
จํานวนนิสิตรายงานตัว (5-6 ก.พ. 63)

จํานวนไมยืนยันสิทธ์ิ

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 2 100.002110--
 ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 2 50.0011-1-1
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 2 100.002-20--
 ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 2 100.002110--
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 6 83.3355-11-
 ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุน) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 1 100.001-10--
 ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป  (ปกติ) 7 85.7165111-
 ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 1 100.001-10--
 วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (ปกติ) 1 100.0011-0--
     รวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 24 87.5021147321
คณะวิทยาศาสตร
 วท.บ. (ชีวเคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.0011-0--
 วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.0011-0--
 วท.บ. (ชีววิทยา)  - ป.ตรี 4 ป (59) 2 100.002110--
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 100.002110--
 วท.บ. (เคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.0011-0--
 วท.บ. (คณิตศาสตร) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ปกติ 3 66.672111-1
 วท.บ. (วาริชศาสตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตร 11 90.911073101
คณะศึกษาศาสตร
 กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 3 100.003120--
 กศ.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 50.0011-11-
 กศ.บ. (ฟสิกส) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.0011-0--
 กศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 5 ป ปกติ แผน 2+2+1 2 100.0022-0--
 กศ.บ. (ศิลปศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 100.0022-0--
 กศ.บ. (เคมี) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 4 100.004220--
 กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 100.0022-0--
     รวม คณะศึกษาศาสตร 16 93.7515114110
คณะวิศวกรรมศาสตร
 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 50.001-11-1
 วศ.บ. (วิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.001-10--
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.001-10--
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.001-10--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร 5 80.00404101
คณะศิลปกรรมศาสตร
 ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ) ปรับปรุง59 หลักสูตรสองภาษา - ป.ตรี 4 ป ปกติ 4 75.0032111-
 ศป.บ. (จิตรกรรม) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ปกติ 4 75.003211-1
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ประเภท 72: ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
จํานวนนิสิตรายงานตัว (5-6 ก.พ. 63)

จํานวนไมยืนยันสิทธ์ิ

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

 ศป.บ. (นิเทศศิลป) กลุมวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 5 100.005320--
 ศป.บ. (นิเทศศิลป) กลุมวิชาโทรทัศนและดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 3 100.003120--
 ศป.บ. (นิเทศศิลป) กลุมวิชาออกแบบกราฟกและโฆษณา ปรับปรุง 59- ป.ตรี 4 ป ปกติ4 100.004130--
 ศป.บ. (กราฟกอารต และกราฟกมีเดีย) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ปกติ 6 100.006420--
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร 26 92.31241311211
คณะสาธารณสุขศาสตร
 วท.บ. (อนามัยส่ิงแวดลอม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 50.001-11-1
 ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 5 100.0055-0--
 วท.บ. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 5 100.005-50--
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร 12 91.671156101
วิทยาลัยนานาชาติ
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส) (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ 1 100.0011-0--
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุมวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (นานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ปกติ3 100.003120--
 ศศ.บ. (การติดตอส่ือสาร) กลุมวิชาการติดตอส่ือสารเชิงธุรกิจ (นานาชาติ) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ปกติ3 100.0033-0--
 บธ.บ. (การจัดการการบริการและการทองเที่ยวนานาชาติ)(นานาชาติ)ปรับปรุง59 -ป.ตรี4ป ปกติ3 66.6721111-
     รวม วิทยาลัยนานาชาติ 10 90.00963110
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
 น.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 35 97.143416181-1
 ร.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 23 91.30211472-2
 รป.บ. (การบริหารทองถ่ิน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ปกติ 6 100.006330--
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 13 92.3112841-1
     รวม คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 77 94.81734132404
คณะโลจิสติกส
 บธ.บ. (การคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกส) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  - ป.ตรี 4 ป ปกติ7 100.007610--
 วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  - ป.ตรี 4 ป ปกติ3 100.003210--
 วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 10 100.0010820--
     รวม คณะโลจิสติกส 20 100.0020164000
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ(กอนแยกกลุมวิชา) 2 100.002110--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 2 100.00211000
คณะดนตรีและการแสดง
 ศป.บ. (ดนตรี) กลุมวิชาดนตรีไทย  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 3 100.003120--
 ศป.บ. (ดนตรี) กลุมวิชาดนตรีสากล  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย 29 93.1027141322-
 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุมวิชานาฏศิลปและการกํากับลีลา  ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย1 100.0011-0--
 ศศ.บ. (การจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสรางสรรค) ใหม 62 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย6 100.006510--
 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุมวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ เหมาจาย9 77.78752211
     รวม คณะดนตรีและการแสดง 48 91.67442618431
         รวม ที่ตั้งบางแสน 251 92.832331409318810
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ประเภท 72: ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
จํานวนนิสิตรายงานตัว (5-6 ก.พ. 63)

จํานวนไมยืนยันสิทธ์ิ

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 4 100.004310--
     รวม คณะเทคโนโลยีทางทะเล 4 100.00431000
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 3 66.6721111-
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 4 100.004-40--
 บธ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 100.002-20--
     รวม คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 9 88.89817110
คณะอัญมณี
 ศป.บ. (การออกแบบเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 50.001-111-
 วท.บ. (อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 1 100.0011-0--
 บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ปกติ 2 100.0022-0--
     รวม คณะอัญมณี 5 80.00431110
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 18 88.891679220
วิทยาเขต : สระแกว
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ 1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 1 100.00110000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 วท.บ. (เกษตรศาสตร) กลุมสัตวศาสตร ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ปกติ 1 0.000--11-
     รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 0.00000110
         รวมวิทยาเขตสระแกว 2 50.00110110
                               รวมทั้งสิ้น 271 92.25250148102211110
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ประเภท 72: ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
จํานวนนิสิตรายงานตัว (5-6 ก.พ. 63)

จํานวนไมยืนยันสิทธ์ิ

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป (พิเศษ) 3 100.0033-0--
     รวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 100.00330000
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
 รป.บ. (การบริหารทองถ่ิน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป พิเศษ 1 100.0011-0--
 รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป พิเศษ 1 100.0011-0--
     รวม คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 2 100.00220000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 5 100.00550000
                               รวมทั้งสิ้น 5 100.00550000
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