
ประเภท 40: การคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.ม.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์ - ป.โท แผน ก แบบ ก2(เหมาจ่าย) ปี 54) 6 100.006330--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 6 100.00633000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 6 100.00633000
                               รวมทั้งส้ิน 6 100.00633000
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ประเภท 40: การคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 ปร.ด.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์ - เตม็เวลา แบบ 2 แบบ 2.1 (ปี 55) เหมาจ่าย) 3 100.003120--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 100.00312000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 3 100.00312000
                               รวมทั้งส้ิน 3 100.00312000
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ประเภท 01: สอบเข้า
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
 รป.ม.(กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์(บางแสน) หลกัสตูร 2ปี -ไม่เตม็เวลา ปี55 (เสาร์-อาทิตย์))1 0.000--11-
     รวม วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 1 0.00000110
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม.(การจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  - ป.โทพิเศษ (แผน ข) (เหมาจ่าย 55)) 49 85.71422517761
     รวม คณะโลจิสติกส์ 49 85.71422517761
         รวม ที่ตั้งบางแสน 50 85.71422517871
                               รวมทั้งส้ิน 50 85.71422517871
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ประเภท 01: สอบเข้า
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะโลจิสติกส์
 ปร.ด.(การจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  - ป.เอก ปี 55) 6 33.3322-431
     รวม คณะโลจิสติกส์ 6 33.33220431
         รวม ที่ตั้งบางแสน 6 33.33220431
                               รวมทั้งส้ิน 6 33.33220431
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ประเภท 41: สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วท.ม.(สขุศกึษาและการสร้างเสริมสขุภาพ -ป.โท (แบบเตม็เวลา ก2) ปี 59) 2 100.0022-0--
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 100.00220000
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม.(รัฐศาสตรมหาบณัฑิต - ป.โท เตม็เวลา (แผน ข) เหมาจ่าย ปี 59) 9 88.898261-1
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 9 88.89826101
         รวม ที่ตั้งบางแสน 11 88.891046101
                               รวมทั้งส้ิน 11 88.891046101
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ประเภท 41: สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.ม.(ทศันศิลป์และการออกแบบ - ป.โทพิเศษ (แผน ก) เหมาจ่าย ปี 55) 10 100.0010550--
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 100.001055000
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วท.ม.(อาชีวอนามยัและความปลอดภยั -แบบไมเ่ต็มเวลา (แผน ก2) ปี 59) 16 100.0016970--
 วท.ม.(สขุศกึษาและการส่งเสริมสขุภาพ -แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ก2) ปี 59) 4 75.0032111-
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 95.0019118110
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม.(หลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต - ป.โท แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ก) ปี59 เหมาจ่าย)4 100.004220--
 ร.ม.(ยทุธศาสตร์และความมัน่คง - ป.โท แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ข) ปี59 เหมาจ่าย) 3 100.003120--
 ร.ม.(ยทุธศาสตร์และความมัน่คง - ป.โท แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ก) ปี59 เหมาจ่าย) 5 60.00321211
 ร.ม.(หลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต - ป.โท แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ข) ปี59 เหมาจ่าย)9 100.009720--
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 21 90.4819127211
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 กจ.ม.(การจดัการการทอ่งเที่ยวระหวา่งประเทศ - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54(1 ปริญญา))1 100.0011-0--
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ปี58 เหมาจ่าย) 20 90.00187112-2
 บช.ม.(การบญัชี (ไม่มีสาขา) ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ปี59 (เหมาจ่าย)) 3 100.0033-0--
 กจ.ม.(การจดัการการทอ่งเที่ยวระหวา่งประเทศ - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54 (2 ปริญญา))5 40.0021133-
 กจ.ม.(การจดัการการทอ่งเที่ยวระหวา่งประเทศ - ป.โท แผน ก ไมเ่ตม็เวลา 2ปริญญา ปี54(เหมาจ่าย))2 100.002110--
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ปี58 เหมาจ่าย) 28 85.712418644-
 บช.ม.(การบญัชี (ไม่มีสาขา) ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ปี59 (เหมาจ่าย)) 9 77.7875222-
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 68 83.825736211192
         รวม ที่ตั้งบางแสน 119 83.82105644114113
                               รวมทั้งส้ิน 119 83.82105644114113
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ประเภท 41: สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ปร.ด.(ทศันศลิป์และการออกแบบ - ป.เอก (เหมาจ่าย) ปี 53) 12 100.0012930--
 ปร.ด.(การบริหารศลิปะและวฒันธรรม - ป.เอก ปี 54 (เหมาจ่าย)) 3 100.0033-0--
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 100.0015123000
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ปร.ด.(อาชีวอนามยัและความปลอดภยั - แบบเตม็เวลา แบบ 2.1 ปี 59) 1 100.001-10--
 ปร.ด.(สขุศกึษาและการส่งเสริมสขุภาพ - แบบเตม็เวลา แบบ 2.1 ปี 59) 5 80.004221-1
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 83.33523101
         รวม ที่ตั้งบางแสน 21 83.3320146101
                               รวมทั้งส้ิน 21 83.3320146101
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ประเภท 41: สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (13 - 14 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ด.(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจดัการ  - ป.เอก แบบไมเ่ตม็เวลา (แบบ 2.1) เหมาจ่าย ปี 59)5 60.00312211
 ร.ด.(ยทุธศาสตร์และความมัน่คง  - ป.เอก แบบไมเ่ตม็เวลา (แบบ 2.1) เหมาจ่าย ปี 59)8 37.50312532
 ร.ด.(ยทุธศาสตร์และความมัน่คง  - ป.เอก แบบไมเ่ตม็เวลา (แบบ 1.1) เหมาจ่าย ปี 59)2 50.001-111-
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 15 46.67725853
         รวม ที่ตั้งบางแสน 15 46.67725853
                               รวมทั้งส้ิน 15 46.67725853
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