
รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2561

 คณะ/สาขาวิชา ผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม. (การพยาบาลเดก็) - ปรับปรุง 60 ป.โท (แผน ก) 2 0.000--22-
 พย.ม. (การพยาบาลเดก็) - ปรับปรุง 60 ป.โท (แผน ก) ทดลองเรียน 2 100.0022-0--
 พย.ม. (การพยาบาลผู้สงูอาย)ุ ปรับปรุง 61 - (แผน ก) 6 66.6744-22-
 พย.ม. (การพยาบาลผู้สงูอาย)ุ ปรับปรุง 61 - (แผน ก) ทดลองเรียน 2 100.0022-0--
 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย)ุ ปรับปรุง 60 - แผน ก2 8 87.5076111-
 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ) ปรับปรุง 60 - แผน ก2 ทดลองเรียน 5 100.005320--
 พย.ม. (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปรับปรุง 60 -แผน ก2 4 0.000--422
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 29 68.9720173972
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศศ.ม. (ไทยศกึษา) ปรับปรุง 60 - ป.โท เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 2 100.0022-0--
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - แผน ข เหมาจ่าย 3 100.003210--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 100.00541000
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม. (ฟิสกิส)์ ปรับปรุง 59 - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (จ.-ศ.) 1 100.001-10--
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม) ปรับปรุง 59 - เตม็เวลา แผน ก2 2 100.002110--
 วท.ม. (วาริชศาสตร์) ปรับปรุง 59 -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 2 100.002110--
 วท.ม. (ชีววิทยาศกึษา) ปรับปรุง 59 - ป.โทเตม็เวลา แผน ก2 1 0.000--11-
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลเิมอร์) ปรับปรุง 59  -เตม็เวลา แผน ก2 2 100.002110--
 วท.ม. (เคมี) ปรับปรุง 59-ป.โท เตม็เวลา แผน ก2 1 100.0011-0--
 วท.ม. (คณติศาสตร์ศกึษา) ปรับปรุง 59 - แผน ก2 จ.-ศ. สควค. 2 100.002110--
 วท.ม. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.โทเตม็เวลา แผน ก2 (จ.-ศ.) 2 100.0022-0--
 วท.ม. (ชีวเคมี) -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ป5ี7) เหมาจ่าย 2 100.0022-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 15 93.331495110
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) ปรับปรุง 59 - แผน กมีวิชาชีพครู ไม่มีฤดรู้อน 5 100.005410--
 กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) สควค. ปรับปรุง 59 - แผน ก มีวิชาชีพครู ไม่มีฤดรู้อน 5 100.005410--
 กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) ปรับปรุง 59 - แผน ก มีวิชาชีพครู,ไม่มีฤดรู้อน 5 80.004-41-1
 กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) ปรับปรุง 59 - แผน ก ไม่มีวิชาชีพครู ไม่มีฤดรู้อน 1 100.0011-0--
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 16 93.751596101
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ใหม่ 56 - ป.โทเตม็เวลา แผน ก1 เหมาจ่าย 3 100.003-30--
 วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ) ปรับปรุง 60- ป.โทเตม็เวลา แผน ก1 เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
 วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ) ปรับปรุง 60- ป.โทเตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 3 66.672111-1
 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) ใหม่ 57 - เตม็เวลา แผน ก. 2 (เหมาจ่าย) 1 100.001-10--
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี  ปรับปรุง 59- ป.โทเตม็เวลา แผน ก2 5 80.004131-1
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 84.621138202
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2561

 คณะ/สาขาวิชา ผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา) กลุ่มจิตวิทยาฯ ปรับปรุง 59 - แผน ก 1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 100.00101000
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน) ปรับปรุง 61 -แผน ก2 ทดลองเรียน 1 0.000--11-
 วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน) ปรับปรุง 61 -แผน ก2 3 66.6721111-
     รวม คณะโลจิสติกส์ 4 50.00211220
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 วท.ม. (การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 56 - แผน ก (ส/อ) 1 100.0011-0--
 ว.ทม. (การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 56 - แผน ก (จ.พ.ศ.) 1 100.001-10--
 วท.ม. (การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 56 - แผน ก (จ-พ-ศ) ทดลองเรียน 1 100.0011-0--
 วท.ม. (การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 56 - แผน ก ส/อ (ทดลองเรียน) 1 100.0011-0--
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 4 100.00431000
คณะเภสัชศาสตร์
 ภ.ม. (วิทยาการและการจัดการทางเภสชัศาสตร์) หลกัสตูรนานาชาต ิใหม่ 58  - ป.โท (แผน ก2) 1 0.000--11-
     รวม คณะเภสัชศาสตร์ 1 .00000110
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) นานาชาต ิใหม่ 61 - แผน ก2 7 100.007250--
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) นานาชาต ิใหม่ 61 -แผน ก2 ทดลองเรียน 6 83.335141-1
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง 60 - แผน ก2(เหมาจ่าย) 2 50.0011-1-1
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 15 86.671349202
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) ใหม่ 58 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก.2) เหมาจ่าย 3 100.003120--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 3 100.00312000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 106 83.0288513718117
วิทยาเขต : จันทบรีุ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 วท.ม. (เทคโนโลยีทางทะเล) ใหม่ 61 -ป.โท เตม็เวลา เหมาจ่าย แผน ก2 11 100.0011740--
     รวม คณะเทคโนโลยีทางทะเล 11 100.001174000
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 11 100.001174000
                               รวมท้ังสิ้น 117 84.6299584118117
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2561

 คณะ/สาขาวิชา ผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต) ปรับปรุง 60 - (แผน ก) เหมาจ่าย 4 50.0022-22-
 พย.ม. (การผดงุครรภ์) ปรับปรุง 61 -แผน ก2  เหมาจ่าย ทดลองเรียน 1 100.0011-0--
 พย.ม. (การผดงุครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2  เหมาจ่าย 10 50.0055-55-
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัชุิมชน) ปรับปรุง 60 - (แผน ก) เหมาจ่าย แบบ 38 หนว่ยกิต 8 87.5077-11-
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัชุิมชน) ปรับปรุง 60 - แผน ก แบบ 38 หนว่ยกิต ทดลองเรียน 6 100.006240--
 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต) ปรับปรุง 60 - (แผน ก) เหมาจ่าย ทดลองเรียน 5 100.0055-0--
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 34 76.4726224880
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - แผน ก2 เหมาจ่าย 4 100.0044-0--
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - แผน ข เหมาจ่าย 4 100.004310--
 นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - แผน ข เหมาจ่าย 2 50.0011-11-
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 -ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 3 100.0033-0--
 นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสงัคม) ปรับปรุง 61 -ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก2) 2 100.002-20--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 93.3314113110
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศกึษา)  ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) เสาร์-อาทติย์ 4 75.0031211-
 กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี9 (เหมาจ่าย) เสาร์-อาทติย์ 2 100.002110--
 กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)  - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป ี59 เหมาจ่าย ส.-อ. 10 100.0010730--
 วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) -ปรับปรุง 59 แผน ก. ส.-อา. ไม่เตม็เวลา (เหมาจ่าย) 4 100.004220--
 วท.ม. (สมอง จิตใจและการเรียนรู้) ใหม่ 56  -ไม่เตม็เวลา แผน ก. ส.-อา. (เหมาจ่าย) 5 80.0043111-
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 25 92.0023149220
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ปรับปรุง 60 - ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 2 100.002-20--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 100.00202000
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.ม. (ทศันศลิปแ์ละการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - (แผน ก) เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 ศป.ม. (ทศันศลิปแ์ละการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - (แผน ก) เหมาจ่าย ทดลองเรียน 2 50.0011-1-1
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 66.67211101
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วท.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ) -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก2) ป ี59 1 100.001-10--
 ส.ม. ปรับปรุง 60 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2 8 100.0088-0--
 วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ใหม่ 59 -(แผน ก2) ทดลองเรียน 2 50.0011-11-
 วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ใหม่ 59 -(แผน ก2) 10 80.00853211
 ส.ม. ปรับปรุง 60 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2 ทดลองเรียน 2 100.0022-0--
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 23 86.9620164321
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2561

 คณะ/สาขาวิชา ผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
 รป.ม. ปรับปรุง 60 - 2 ป ีแผน ข (ส-อ) 18 77.781477422
     รวม วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 18 77.781477422
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
 บธ.ม. (การจัดการธุรกิจโลก) - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป ี59 15 66.671073541
 บธ.ม. (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.โทพิเศษ ไม่เตม็เวลา (แผน ข) 3 33.3311-2-2
     รวม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 18 61.111183743
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม. (การบริหารงานยุตธิรรมและสงัคม) ปรับปรุง 59- (แผน ก) เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 100.00110000
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 กจ.ม. (การจัดการการทอ่งเที่ยวระหว่างประเทศ) ใหม่ 54 -แผน ก (1 ปริญญา) 1 100.001-10--
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ ใหม่ 58 -แผน ก 2 100.0022-0--
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ ใหม่ 58 -แผน ก 2 100.0022-0--
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ ใหม่ 58 -แผน ข 1 0.000--11-
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการตลาด ใหม่ 58 - แผน ก 1 100.0011-0--
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการตลาด ใหม่ 58 - แผน ข 1 100.0011-0--
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการเปน็ผู้ประกอบการ ใหม่ 58 - แผน ข 3 100.0033-0--
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 11 90.911091110
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน) ปรับปรุง 61 -(แผน ข) ทดลองเรียน 2 100.002110--
 วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน) ปรับปรุง 61 -(แผน ข) 27 92.5925151022-
     รวม คณะโลจิสติกส์ 29 93.10271611220
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 179 83.801501054529227
                               รวมท้ังสิ้น 179 83.801501054529227
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2561

 คณะ/สาขาวิชา ผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  ปรับปรุง 61 - แบบ 2.1 8 75.006512-2
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 8 75.00651202
คณะวิทยาศาสตร์
 ปร.ด. (ฟิสกิส)์ ปรับปรุง 60 -ป.เอก เตม็เวลา แบบ 1.1 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 1 100.00101000
คณะศึกษาศาสตร์
 ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา) ปรับปรุง 59 แบบ 2.1 - ป.เอก เตม็เวลา (ส.-อา.) 1 100.0011-0--
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 1 100.00110000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปร.ด. (วิศวกรรมเคม)ี ใหม่ 59 -ป.เอกเตม็เวลา แบบ 2.1 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 ปร.ด. (วิศวกรรมเคม)ี ใหม่ 59 -ป.เอกเตม็เวลา แบบ 2.2 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) ใหม่ 57 -ป.เอกเตม็เวลา แบบ 1.1 เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 100.00312000
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ปร.ด. (การบริหารศลิปะและวัฒนธรรม) ปรับปรุง 60 -แบบ 2.1 ทดลองเรียน 1 0.000--1-1
 ปร.ด. (ทศันศลิปแ์ละการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - ป.เอก แบบ 2.1 เตม็เวลา (เหมาจ่าย) 4 75.003211-1
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 60.00321202
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) - แบบเตม็เวลา แบบ 2.1 ป ี59 1 100.001-10--
 ส.ด. - เตม็เวลา แบบ 1.1 (เหมาจ่าย) 59 1 100.0011-0--
 ปร.ด. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ) - แบบเตม็เวลา แบบ 2.1 ป ี59 2 50.0011-1-1
 ส.ด. - เตม็เวลา แบบ 2.1 (เหมาจ่าย) 59 2 100.0022-0--
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 83.33541101
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา) กลุ่มผู้สงูอายุฯ ปรับปรุง 59 - ป.เอก แบบ 2.1 เตม็เวลา1 100.001-10--
 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา) กลุ่มสรีรฯ ปรับปรุง 59  - ป.เอก แบบ 2.1 เตม็เวลา1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 100.00202000
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 ปร.ด. (การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 56 - ป.เอกเตม็เวลา แบบ 2.1(ส/อ)(เหมาจ่าย)2 100.002110--
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 2 100.00211000
คณะเภสัชศาสตร์
 ภ.ม. (วิทยาการและการจัดการทางเภสชัศาสตร์) (นานาชาต)ิ ใหม่ 58  -ป.เอก 2.1 เตม็เวลา 1 100.0011-0--
     รวม คณะเภสัชศาสตร์ 1 100.00110000
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) กลุ่มภูมิฯ ปรับปรุง 60 - แบบ 2.1 ป.เอก เตม็เวลาเหมาจ่าย 5 40.002-2312
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2561

 คณะ/สาขาวิชา ผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 5 40.00202312
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 34 76.47261511817
                               รวมท้ังสิ้น 34 76.47261511817
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2561

 คณะ/สาขาวิชา ผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) กลุ่มภูมิฯ ปรับปรุง 60 - แบบ 1.1 ป.เอกไม่เตม็เวลา 1 100.001-10--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 100.00101000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 1 100.00101000
                               รวมท้ังสิ้น 1 100.00101000
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