
ประเภท 40: การคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (17 - 19 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
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) (เหมาจ่าย))1 100.0011-0--
 วท.ม.(จลุชีววิทยาประยกุต์ - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก1 (ปี59) (เหมาจ่าย)) 1 100.0011-0--
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) (เหมาจ่าย)) 6 100.006510--
 วท.ม.(สถิติ - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) เหมาจ่าย) 1 100.001-10--
 วท.ม.(วาริชศาสตร์ -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) เหมาจ่าย) 1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 10 100.001082000
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม.(รัฐศาสตรมหาบณัฑิต - ป.โท เตม็เวลา (แผน ข) เหมาจ่าย ปี 59) 4 100.004-40--
 ร.ม.(รัฐศาสตรมหาบณัฑิต - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก) เหมาจ่าย ปี 59) 2 100.002110--
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 6 100.00615000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 16 100.001697000
                               รวมทั้งส้ิน 16 100.001697000
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ประเภท 40: การคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (17 - 19 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
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา  - ไม่เตม็เวลา แผน ข (ปี59) (เหมาจ่าย) ส.-อา.) 2 100.0022-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 2 100.00220000
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม.(ยทุธศาสตร์และความมัน่คง - ป.โท แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ข) ปี59 เหมาจ่าย) 1 100.001-10--
 ร.ม.(การบริหารงานยตุิธรรมและสงัคม - ป.โท แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ข) ปี59 เหมาจ่าย)3 33.331-122-
 ร.ม.(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจดัการปกครอง - ป.โท แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ก) ปี59 เหมาจ่าย)2 0.000--211
 ร.ม.(ยทุธศาสตร์และความมัน่คง - ป.โท แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ก) ปี59 เหมาจ่าย) 1 100.0011-0--
 ร.ม.(การบริหารงานยตุิธรรมและสงัคม - ป.โท แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ก) ปี59 เหมาจ่าย)8 87.5073411-
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 15 66.671046541
         รวม ที่ตั้งบางแสน 17 66.671266541
                               รวมทั้งส้ิน 17 66.671266541
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ประเภท 40: การคัดเลือก
จํานวนนิสิตรายงานตัว (17 - 19 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
คณะวิทยาศาสตร์
 ปร.ด.(วาริชศาสตร์ - ป.เอก เตม็เวลา แบบ 1.1 (ปี58) (เหมาจ่าย) จ.-ศ.) 2 100.002110--
 ปร.ด.(เคม ี- ป.เอก(เตม็เวลา) แบบ 2.1 (ปี56) เหมาจ่าย) 1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 3 100.00321000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 3 100.00321000
                               รวมทั้งส้ิน 3 100.00321000
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ประเภท 01.2: สอบเข้ารอบ 2
จํานวนนิสิตรายงานตัว (17 - 19 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))2 100.002-20--
 รป.ม.(กลุ่มวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน(ศนูย์บางแสน) 2 ปี - ป.โทพิเศษ แผน ข (เสาร์,อาทิตย์) ปี 55)7 57.14422312
     รวม วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 9 66.67624312
         รวม ที่ตั้งบางแสน 9 66.67624312
                               รวมทั้งส้ิน 9 66.67624312
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