
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ด้วยวิธีพิเศษ 
คณะเศรษฐศาสตร ์

 
สาขาวชิา     เศรษฐศาสตร์      รหัสหลักสูตร แผน ก 
หลักสูตร      เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ 
คุณสมบัติของผู้มีสทิธิ์สมัคร 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าทุกสาขา โดยมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25 
 2. มีหนังสือรับรอง (Recommendation) จ านวน 2 ฉบับจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาบัณฑิต หรือ
จากผู้บังคับบัญชา (ใส่ซองติดผนึก) แบบฟอร์ม Recommendation สามารถ Download ได้ที่ www.grad.chula.ac.th 
เลือกเมนูหลัก -> การเข้าศึกษา -> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ -> หนังสือรับรองรูปแบบทั่วไป 
 3. มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป หรือคะแนน 
TOEFL ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2559   
 4. สามารถศึกษาได้เต็มเวลาในเวลาราชการ 
 
 ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา / เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องน าใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา / เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสาร
ประกอบการสมัครด้วย 
 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 
วิชาทีส่อบ วันและเวลาที่ท าการสอบ สถานทีส่อบ 

สอบสัมภาษณ์ 
(ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์) 

6 พฤษภาคม 2559   (9.00 – 12.00 น.) ห้อง 418/1 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ 

 
 

 
ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดไดจ้ากประกาศ 

เร่ือง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th 
(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ที่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 

 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 
 1. ใบคะแนนแสดงผลการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต (Transcript) 
 2. หนังสือรับรอง (Recommendation) จ านวน 2 ฉบับจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาบัณฑิต หรือจาก
ผู้บังคับบัญชา (ใส่ซองติดผนึก)  

1 7 7 9 



 3. (ส าเนา) ใบแจ้งผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่สอบไว้ไม่เกิน 2 ปีการศึกษานับถึงวนัที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 
 4. สามารถไปกรอกข้อมูลและโหลดใบสมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th เลือกเมนูหลัก -> การเข้าศึกษา -> 
ขั้นตอนการสมัคร (รับด้วยวิธีพิเศษ) -> พิมพ์ใบสมัครและน ามายื่นที่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ชั้น 3 ห้อง 316 
อาคารคณะเศรษฐศาสตร์  
 
 

- 2 - 
 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ   5 คน 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก  12 พฤษภาคม 2559  ณ ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ หรือ www.econ.chula.ac.th 
 
 
หมายเหตุ    - ผลการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้า

ศึกษาต่อข้ันปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 และถือเป็นที่สิ้นสุด  
- ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 5,000 บาท ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 

2559 ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้เงิน
จ านวนนี้หลักสูตรฯ จะไม่มีการคืนให้ไม่ว่าผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ หรือไม่ 

 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้มีสทิธิ์สมัคร สามารถติดต่อได้ที่ คุณกษิรา  วรวฒันะปริญญา 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ชั้น 3 ห้อง 316 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. 

หรือ โทรศัพท์ 02-218-6219 หรือ Sukanda.L@chula.ac.th หรือ gooddies1977@gmail.com 
 

 
 
ทั้งนี้หลักสูตรฯ จะส่งนิสิตที่เหมาะสมเข้าสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา , ทนุสนบัสนุนการเสนอ
ผลงานทางวชิาการ และ ทุนสนบัสนนุการท าวิทยานิพนธ์ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 
 
 
 
 ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะฯ จากการเวียน / ประชมุครั้งที่ ....../........ เมื่อ ..................... 
 
 
 



 
ลงนาม ................................................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา (ลูวสิ) เหลืองอ่อน) 
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

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

ลงนาม ................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.จูน  เจริญเสียง) 

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

 
 
หมายเหตุ -  ผู้ ส น ใจ ส าม ารถ  Download ใบ ส มั ค รแ ล ะ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ป ระก อบ ก ารส มั ค ร ได้ จ าก 

www.grad.chula.ac.th (กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ) --> การเข้าศึกษา --> 
ข้อมูลส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษา --> ขั้นตอนการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2559 

หมายเหตุ -  ผู้สมัครจะต้องสมัครออนไลน์ในระบบตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2559 และต้องน าใบสมัครมายื่นให้แก่หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 


