
ประเภท สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว 24-26 ธ.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคปลาย  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม.(สถิติ - เตม็เวลา (แผน ก) แบบ ก2 (ปี 54) เหมาจา่ย) 1 100.00101000
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ - เตม็เวลา (แผน ก) แบบ ก2 ปี 54 (เหมาจา่ย)) 1 100.00101000
 วท.ม.(เคมี -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี54) เหมาจา่ย) 2 100.00220000
 วท.ม.(ฟิสกิส์ -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี54) เหมาจา่ย) 2 100.00211000
 วท.ม.(วาริชศาสตร์ -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี54) เหมาจา่ย) 5 100.00532000
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2 ปี 54 (เหมาจา่ย)) 4 100.00431000
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี54) เหมาจา่ย)10 60.00660431
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 25 84.0021156431
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี-เตม็เวลา(แผน ก)(จ.-ศ.ไมมี่วิชาครู ไมมี่ฤดรู้อน) ปี56 (เหมาจา่ย))1 100.00110000
 กศ.ม.(เทคโนโลยีการศกึษา -เตม็เวลา (แผน ก)(จ.-ศ.) ปี54 (เหมาจา่ย)) 1 100.00101000
 กศ.ม.(การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี-เตม็เวลา(แผน ก)(จ.-ศ.มีวิชาครู ฤดรู้อน) ปี56 (เหมาจา่ย))4 100.00404000
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 6 100.00615000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 31 100.00271611431
                               รวมทั้งส้ิน 31 100.00271611431
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ประเภท สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว 24-26 ธ.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคปลาย  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา  - ไมเ่ตม็เวลา แผน ข ปี 54 (เหมาจา่ย) ส.-อา.) 3 66.67220110
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา  - ไมเ่ตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 ปี 54 (เหมาจา่ย) ส.-อา.)1 100.00101000
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 4 75.00321110
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (แบบ ก2)โทพิเศษ นานาชาต ิ(ปี 54))3 66.67220101
 ศศ.ม.(เทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ -ไมเ่ตม็เวลา(แผน ก) ปี54(ส.-อา.) เหมาจา่ย)1 100.00110000
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย))16 93.751596110
 กศ.ม.(การศกึษาและการพฒันาสงัคม  - ไมเ่ตม็เวลา (แผน ข) (ส.-อา) ปี55 เหมาจา่ย)2 100.00220000
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ข)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย))79 70.8956431323176
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ข)(จ.-พ.-ศ.) ปี54 (เหมาจา่ย))11 90.911082101
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ก)(จ.-พ.-ศ.) ปี54 (เหมาจา่ย))2 100.00211000
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 114 77.1988662226188
         รวม ที่ตั้งบางแสน 118 77.1991682327198
วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ข)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย) จนัทบรีุ)35 91.43321616321
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย) จนัทบรีุ)2 100.00211000
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 37 91.89341717321
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 37 91.89341717321
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ข)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย) สระแก้ว)20 75.0015132532
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย) สระแก้ว)3 66.67211110
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 23 73.9117143642
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 23 73.9117143642
                               รวมทั้งส้ิน 178 73.911429943362511
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ประเภท สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว 24-26 ธ.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคปลาย  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะวิทยาศาสตร์
 ปร.ด.(ฟิสกิส์ -เตม็เวลา แบบ 1.1 (ปี55) เหมาจา่ย) 1 100.00101000
 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม -เตม็เวลา แบบ 2.1 (ปี54) เหมาจา่ย) 1 100.00110000
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 2 100.00211000
คณะศึกษาศาสตร์
 ปร.ด.(การศกึษาและการพฒันาสงัคม  -เตม็เวลา (ส.-อา.) ปี55 (เหมาจา่ย)) 5 100.00514000
 ปร.ด.(Teaching English as a Global Language -เตม็เวลา นานาชาติ ปี57(แผน 1.1) เหมาจ่าย)1 0.00000101
 ปร.ด.(Teaching English as a Global Language -เตม็เวลา นานาชาติ (แผน 2.1) เหมาจ่าย)2 50.00101110
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 8 75.00615211
         รวม ที่ตั้งบางแสน 10 75.00826211
                               รวมทั้งส้ิน 10 75.00826211
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ประเภท สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว 24-26 ธ.ค. 57

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก พิเศษ  ภาคปลาย  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะศึกษาศาสตร์
 ปร.ด.(Teaching English as a Global Language  -ไมเ่ต็มเวลา นานาชาต(ิแผน 2.1) ปี57 (เหมาจา่ย))3 33.33110220
 ปร.ด.(Human Resource Development  -ไมเ่ตม็เวลา นานาชาติ(แบบ 2.1) ปี54 (เหมาจา่ย))4 50.00211211
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 7 42.86321431
         รวม ที่ตั้งบางแสน 7 42.86321431
                               รวมทั้งส้ิน 7 42.86321431
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