
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาควิชา เศรษฐศาสตร ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร ์ แบบ ก2 รหัสหลักสูตร  (ท าวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา) 
หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษา หรือ นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญา

บัณฑิตทุกสาขา 
2. มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน 

TOEFL ตั้งแต่ 450 (PBT) คะแนน หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 4.0 คะแนน ขึ้นไป โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
สอบถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

* กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด แต่มีผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็น
คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 400 คะแนน หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 3.0 คะแนน ให้
ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตร สามารถเข้าศึกษาได้ภายใต้เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เร่ือง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 (สามารถดูรายละเอียดเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ได้ที่ 
http://www.grad.chula.ac.th/Edu_Service/first51/grad/intime/grad6.PDF) 
 

เอกสารประกอบใบสมัคร 
1. ใบสมัคร (สามารถไปกรอกข้อมูลและโหลดใบสมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th เลือกเมนูหลัก -> การเข้าศึกษา -> 

ขั้นตอนการสมัคร (รับด้วยวิธีปกติ) -> พิมพ์ใบสมัคร และน าส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยทางไปรษณีย์เท่านั้น) 
2. หนังสือรับรอง (Recommendation) จ านวน 2 ฉบับจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาบัณฑิต หรือจาก

ผู้บังคับบัญชา (ใส่ซองติดผนึก) (สามารถ Download หนังสือรับรองได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th => เข้าศึกษา => 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม => หนังสือรับรองรูปแบบทั่วไป) 

3. ส าเนาคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 
ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไปมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย) 

4. ใบคะแนนแสดงผลการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต (Transcript) 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
6. จดหมายแนะน าตัวและแสดงวัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษาในหลักสูตร 1 ฉบับ เป็นภาษาไทย ในจดหมายควรแสดงถึง

เป้าหมายและเหตุผลในการเข้าศึกษา พร้อมทั้งความคาดหวังจากหลักสูตรหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ความยาว 500-1,000 ค า 
7. ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา / เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

2 ปี ผู้สมัครต้องน าใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา / เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย 
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รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 
วิชาทีส่อบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานทีส่อบ 

สอบข้อเขียน   
คณิตศาสตร์และสถิติ วันศุกรท์ี่ 17 พฤษภาคม 2562 

9.00 – 12.00 น. 
ห้อง 416, 415 

อาคารคณะเศรษฐศาสตร ์
 

สอบสัมภาษณ์ 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 
 

ห้อง 401/1, 418/1 
อาคารคณะเศรษฐศาสตร ์

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดไดจ้ากประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทาง 
www.grad.chula.ac.th และสามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษได้ที่ www.atc.chula.ac.th 

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ที่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562) 
 

จ านวนนสิิตที่คาดว่าจะรับ 40 คน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ www.econ.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ www.econ.chula.ac.th 
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ www.econ.chula.ac.th 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้มีสทิธิ์สมัคร ติดตอ่ได้ที่ คุณกษิรา  วรวัฒนะปริญญา / คุณนฤมล เตียวไพบูลย ์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ชั้น 3 ห้อง 316 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. 

หรือ โทรศัพท์ 02-218-6219 หรือ อีเมล์ adanupon@gmail.com หรือ gooddies1977@gmail.com 
 

 ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะฯ จากการเวียน / ประชมุคร้ังที่ ....12/2561.... เมื่อ ..19 ธันวาคม 2561...... 
 
 

ลงนาม ................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร) 
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

................./.................../............... 

ลงนาม ................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  รัตนพนากุล) 

รองคณบดี 
................./.................../............... 

 

หมายเหตุ -  ผลการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ขั้นปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 และถือเป็นที่สิ้นสุด  

- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 5,000 บาท ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้เงินจ านวนนี้หลักสูตรฯ 
จะไม่มีการคืนให้ไม่ว่าผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ หรือไม่ 


