
แบบกรอกรายละเอียดการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอระดบับณัฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 
คณะ     เศรษฐศาสตร    ระดับ  ปริญญาเอก แบบ 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2    

 ปริญญาโท แบบ 2  
 ประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง   ประกาศนยีบัตรบณัฑิต  

สาขาวิชา     เศรษฐศาสตร แบบ/แผน    ก แบบ ก 2             ภาค  ปกต ิ(นานาชาติ)   พิเศษ 
จํานวนที่รับ    25    คน - รับทั่วไป    25     คน - รับตามความตองการของสวนราชการ    -    คน 
จํานวนตามแผน ........ 25....คน ตอ ปการศึกษา 
จํานวนประกาศรับ ........ -....คน ตอ ภาคการศึกษา 
แบงเปนแขนงวิชา (ถาม)ี  - ไมมี - 
เงื่อนไขในการรับสมัคร (ถามี)  (เชน จํานวนแขนงวชิาที่ใหเลือกได, การสงวนสิทธิ์การยกเลิกการสมัครถา

ผูสมัครไมเปนไปตามเปาหมาย) 
- ไมมี - 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเฉพาะสาขาวิชา (เชน ปริญญาทีต่องการ, คะแนนเฉลี่ยระดบัปริญญาตรี ฯลฯ) 
- ปริญญาตรีทุกสาขาวชิา และควรมีความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ  

หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (เชน หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา ผลงานวิจัย ฯลฯ) 
- Copy of Official Bachelor’s Degree Transcript  
- Copy of Bachelor’s Degree Certificate 
- Copy of National Identity Card or Passport 
- English Proficiency Test with the TOEFL (500), IELTS (5.5), or CMU-eTEGS (65)  
- Two Letters of Recommendation  
- Curriculum Vitae  
- Statement of Intentions: 

o Why do you apply for the graduate program in economics at CMU? 
o Which fields and specific research interest do you hope to pursue? 
o How do you intend to use your education in your future career? 

ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – 12 เมษายน 2560 
รายละเอียดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 

1. สอบขอเขียน   - ไมมี - 
2. สอบสัมภาษณ   
หมายเหตุ : ผูสมัครชาวตางชาตจิะใชวิธีการสัมภาษณผาน skype 

- 
26 เมษายน 2560 

- 
คณะเศรษฐศาสตร 

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธสอบสัมภาษณ  วันที่....21..เมษายน...2560....เวลา..12.00.น....www.econ.cmu.ac.th 
หากผูสมัครตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพ่ิมเติม  ติดตอไดที ่  นายถาวโรจน  ทองคํา   
โทรศัพท  (053) 942251   โทรสาร  (053) 942202    E-mail :    thawarot.t@cmu.ac.th    
Homepage: http://www.econ.cmu.ac.th   
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย   ภาคการศึกษาละ 35,000.- บาท   
หมายเหตุ     เรียนวันจนัทร – ศุกร    
 
 

http://www.econ.cmu.ac.th/
http://www.econ.cmu.ac.th/
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