
ประเภท 41: สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (6/7/2558)

ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558
 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน

สัมภาษณ์ ชาย หญิง
จํานวนสละสิทธ์ิ

รวม ชาย หญิง
จํานวนมารายงานตัว

รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม.(รัฐศาสตรมหาบณัฑิต เหมาจ่าย (แผน ก) - ป.โท ปี 54) 4 75.003121-1
 ร.ม.(รัฐศาสตรมหาบณัฑิต เหมาจ่าย (แผน ข) - ป.โท ปี 54) 8 100.008440--
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 12 91.671156101
         รวม ที่ตั้งบางแสน 12 91.671156101

ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558
 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน

สัมภาษณ์ ชาย หญิง
จํานวนสละสิทธ์ิ

รวม ชาย หญิง
จํานวนมารายงานตัว

รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม.(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจดัการ  - ป.โท (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย) 2 100.002110--
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 100.00211000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 2 100.00211000
                               รวมทั้งส้ิน 14 100.001367101
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ประเภท 41: สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (6/7/2558)

ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558
 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน

สัมภาษณ์ ชาย หญิง
จํานวนสละสิทธ์ิ

รวม ชาย หญิง
จํานวนมารายงานตัว

รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม.(การจดัการทรัพยากรเพ่ือความมัน่คง  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย) 1 100.001-10--
 ร.ม.(การจดัการทรัพยากรเพ่ือความมัน่คง  - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54 เหมาจ่าย) 3 33.3311-22-
 ร.ม.(การบริหารงานยตุิธรรมและสงัคม - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54) 1 100.0011-0--
 ร.ม.(การบริหารงานยตุิธรรมและสงัคม - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54 เหมาจ่าย) 18 83.331569321
 ร.ม.(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจดัการ  - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54 เหมาจ่าย)5 20.0011-431
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 28 67.8619910972
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม.(การจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  - ป.โทพิเศษ (แผน ข) (เหมาจ่าย 54)) 55 78.184319241239
     รวม คณะโลจิสติกส์ 55 78.184319241239
         รวม ที่ตั้งบางแสน 83 78.18622834211011
                               รวมทั้งส้ิน 83 78.18622834211011
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ประเภท 41: สอบคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (6/7/2558)

ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558
 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน

สัมภาษณ์ ชาย หญิง
จํานวนสละสิทธ์ิ

รวม ชาย หญิง
จํานวนมารายงานตัว

รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
 ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์ (บางแสน) ป.เอก แบบ 2.1 ปี 55) 11 36.36431743
 ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์ (บางแสน) ป.เอก แบบ 1.1 ปี 55) 2 100.002-20--
     รวม วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 13 46.15633743
คณะโลจิสติกส์
 ปร.ด.(การจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  - ป.เอก ปี 55) 2 100.002110--
     รวม คณะโลจิสติกส์ 2 100.00211000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 15 100.00844743
                               รวมทั้งส้ิน 15 100.00844743
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ประเภท 41.1: สอบคัดเลือก รอบ 2
จํานวนนิสิตรายงานตัว (6/7/2558)

ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558
 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน

สัมภาษณ์ ชาย หญิง
จํานวนสละสิทธ์ิ

รวม ชาย หญิง
จํานวนมารายงานตัว

รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 กจ.ม.(การจดัการการทอ่งเที่ยวระหวา่งประเทศ -แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ข) ปี54 (2ปริญญา) เหมาจ่าย)2 100.002110--
 กจ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต -แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ก) ปี58 เหมาจ่าย) 9 100.0099-0--
 กจ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต -แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ข) ปี58 เหมาจ่าย) 11 90.9110911-1
 บช.ม.(การบญัชี (ไม่มีสาขา) ป.โท แผน ก ไมเ่ตม็เวลา ปี54(เหมาจ่าย)) 2 100.0022-0--
 บช.ม.(การบญัชี (ไม่มีสาขา) ป.โท แผน ข ไม่เตม็เวลา ปี54(เหมาจ่าย)) 1 100.0011-0--
 กจ.ม.(การจดัการการทอ่งเที่ยวระหวา่งประเทศ -แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ก) ปี54 (2ปริญญา) เหมาจ่าย)1 0.000--1-1
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 26 92.3124222202
         รวม ที่ตั้งบางแสน 26 92.3124222202
                               รวมทั้งส้ิน 26 92.3124222202
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ประเภท 41.2: สอบคัดเลือก รอบ 3
จํานวนนิสิตรายงานตัว (6/7/2558)

ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558
 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน

สัมภาษณ์ ชาย หญิง
จํานวนสละสิทธ์ิ

รวม ชาย หญิง
จํานวนมารายงานตัว

รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์  - ป.โท (แผน ก) ปี 55 เตม็เวลา) 1 100.001-10--
     รวม วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 1 100.00101000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 1 100.00101000
                               รวมทั้งส้ิน 1 100.00101000
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ประเภท 41.2: สอบคัดเลือก รอบ 3
จํานวนนิสิตรายงานตัว (6/7/2558)

ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2558
 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน

สัมภาษณ์ ชาย หญิง
จํานวนสละสิทธ์ิ

รวม ชาย หญิง
จํานวนมารายงานตัว

รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์(ศนูย์บางแสน) หลกัสตูร2 ปี - ป.โทพิเศษ(แผน ข) ปี 55 (ส-อ))18 66.671257633
 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์(ศนูย์บางแสน) หลกัสตูร2 ปี - ป.โทพิเศษ(แผน ข) ปี 55 (องัคาร,พธุ,พฤหสั))9 44.4444-55-
     รวม วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 27 59.2616971183
         รวม ที่ตั้งบางแสน 27 59.2616971183
วิทยาเขต : จันทบุรี
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
 รป.ม.(กลุ่มวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน(จนัทบรีุ) หลกัสตูร2 ปี -ไม่เตม็เวลา ปี55 (เสาร์-อาทิตย์))18 66.671266624
     รวม วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 18 66.671266624
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 18 66.671266624
วิทยาเขต : สระแก้ว
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์(ศนูย์สระแก้ว) หลกัสตูร2 ปี - ป.โทพิเศษ(แผน ข) ปี 55 (เสาร์,อาทิตย์))8 87.5075211-
     รวม วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 8 87.50752110
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 8 87.50752110
                               รวมทั้งส้ิน 53 87.5035201518117
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