
รายละเอียดการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

 
คณะ เศรษฐศาสตร  ระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท 
      ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร  แบบ/แผน   ข  ภาค ปกติ  พิเศษ 
จํานวนท่ีรับสมัคร.........70.............คน  

- รับท่ัวไป....... 70.............คน 
- รับตามความตองการของสวนราชการ................-..................คน 

เง่ือนไขในการรับสมัคร (ถามี)  
(เชน จํานวนแขนงวิชาท่ีใหเลือกได, การสงวนสิทธิ์การยกเลิกการสมัครถาผูสมัครไมเปนไปตามเปาหมาย) 

- ไมมี 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเฉพาะสาขาวิชา 
1. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และควรเปนผูมีความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 
2. ตองมีประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป 
หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (เชน หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา ผลงานวิจัย ฯลฯ) 
1. หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน  
2.ขอมูลเพ่ิมเติมตามความตองการของสาขาวิชา  
ระยะเวลาการรับสมัคร  

1 ธันวาคม 2558 - 1 เมษายน 2559 

รายละเอียดการสอบ 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

1. สอบขอเขียน (ระบุวิชาท่ีสอบ) 
- ไมมี 

2. สอบสัมภาษณ  
- เฉพาะผูผานการพิจารณาจากคณะฯ 

- ผูสมัครจะตองเตรียมหัวขอท่ีจะสอบ
สัมภาษณตามท่ีแจงในแบบกรอบขอมูล
เพ่ิมเติมตามความตองการของสาขาวิชา 

 
 
 
 

7 พฤษภาคม 2559 

เริ่มเวลา 09.00 น. 

คณะเศรษฐศาสตร 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร 

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที่....23..เมษายน...2559....เวลา....16.30.น..... 
       สถานที่ ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร และ www.econ.cmu.ac.th 
 

หากผูสมัครตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพ่ิมเติม ติดตอไดที่  คุณยุพวดี  อินตะวงค 
โทรศัพท      053-942251  โทรสาร 053-942214 Email: yupawadee.econ@gmail.com 
Homepage  www.econ.cmu.ac.th 
 

คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย  120,000 บาท ตอหลักสูตร / 30,000 บาท ตอภาคการศึกษา 
หมายเหตุ: เรียนวันเสาร-อาทิตย 

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


เฉพาะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภาคพเิศษ เสาร-อาทติย 

เฉพาะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภาคพเิศษ  

หนังสอืรับรองประสบการณทํางาน 

ผูสมัครสอบคัดเลอืกเขาศึกษาหลักสตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ (เสาร-อาทติย) 

 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว(ผูรับรอง)............................................................................................... 

ตําแหนง................................................................... สถานที่ทํางาน............................................................. 

.............................................................................................เก่ียวของเปนผูบงัคับบัญชา/หัวหนาของผูสมัคร 

ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว (ผูสมัคร)..................................................................................................... 

ตําแหนง............................................................... สถานทีท่ํางาน............................................................... 

ปฏบิัตงิานในหนาที.่..................................................................................................................................... 

ตัง้แตวันที.่................เดอืน................................พ.ศ. ................. รวมระยะเวลาปฏบิัตงิาน....................... ป 

........................ เดอืน (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
 

ใหไว ณ วันที่ ........................... เดอืน........................................... พ.ศ. ......................... 

 

(ลงนาม) ……………………………………………………………………….. 

(………..……………………………………………………………..) 

ตําแหนง ……………………………………………………………………….. 

    (ประทับตราหนวยงานผูออกหนงัสอื) 

_____________________________________________________________________________________________ 

กรณเีปนเจาของกจิการหรอืผูประกอบการ 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว (ผูสมัคร)................................................................................................. 

ตําแหนง.....................................................สถานที่ประกอบการ.................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

ไดเปนเจาของกิจการ/หรอืเปนผูประกอบการมาตัง้แตวนัที.่.................เดอืน............................พ.ศ

.................. 

ตําแหนง............................................................... สถานทีท่ํางาน.................................................................. 

รวมระยะเวลา..........................ป................... เดอืน(นับถึงวันยื่นใบสมัคร) ทัง้นี้ไดแนบหลักฐานคือ

....................มาพรอมนี้(หลักฐานทีแ่สดงวาเปนเจาของกิจการ/เปนผูประกอบการ/มปีระสบการณที่เช่ือถอืได) 

 



(ลงนาม) ……………………………………………………………………….. 

(…………………………….………………………………………..) 

ตําแหนง ……………………………………………………………………….. 

…………….. / …………….. / …………….. 

 

 
ขอมูลสําหรับผูสมัครสอบคดัเลอืกเขาศกึษาในหลักสูตร 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ภาคพเิศษ (เสาร-อาทิตย) 
 

1. ขอมูลสวนตัว 

1.1 ชื่อ........................................................................... นามสกุล ....................................................................... 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................ 

1.2 เลขประจําตัวสอบ …………………………………………………… 

1.3 เพศ   ชาย   หญิง 

1.4 อาย…ุ…………………………….….ป 

2. หัวขอที่ทานเลอืกเพื่อการสอบสัมภาษณ (โดยที่ทานจะตองบรรยายใหคณะกรรมการฟงประมาณ 10 นาท ี

และตอบคําถาม 25 นาท ี

2.1 การเงนิการธนาคาร 

หัวขอ............................................................................................................................................................ 

2.2 การจัดการ 

หัวขอ............................................................................................................................................................. 

2.3 การคาและการตลาดระหวางประเทศ 

หัวขอ............................................................................................................................................................ 

2.4 เศรษฐกจิทั่วไป 

หัวขอ............................................................................................................................................................. 

2.5 ตลาดหลักทรัพยและการลงทุน 

หัวขอ............................................................................................................................................................. 

3. ขอมูลการศกึษาระดับปรญิญาตร ี

3.1 สาขาวชิาที่จบ โปรดระบ.ุ.......................................................................................................................... 

3.2 มหาวทิยาลัยที่จบ โปรดระบ.ุ................................................................................................................... 

3.3 คะแนนเฉล่ียสะสม ............................................................... 

3.4 วชิาคณติศาสตรและสถติิ ที่เรยีนในระดับปรญิญาตร(ีถามี) โปรดระบ ุ(ใหทําเครือ่งหมาย * ในTranscript 

หนาวชิาที่นํามากรอกขอมูล ) 

 

 

 

 

 

  

 



วิชา     เครดติ    เกรด 

1.......................................................... ....................................... ........................................ 

2.......................................................... ....................................... ........................................ 

3.......................................................... ....................................... ........................................ 

4.......................................................... ....................................... ........................................ 

5.......................................................... ....................................... ........................................ 

 

3.5 วชิาภาษาองักฤษทีเ่รยีนระดับปรญิาตร ีโปรดระบ ุ(ใหทําเครือ่งหมาย * ใน Transcript หนาวชิาที่นํามากรอกขอมูล) 

วิชา     เครดติ    เกรด 

1.......................................................... ....................................... ........................................ 

2.......................................................... ....................................... ........................................ 

3.......................................................... ....................................... ........................................ 

4.......................................................... ....................................... ........................................ 

5.......................................................... ....................................... ........................................ 

4. ขอมูลการศกึษาระดบัปรญิญาโท 

4.1 สาขาวชิาที่จบ โปรดระบ.ุ....................................................................................................................... 

4.2 มหาวทิยาลัยที่จบ โปรดระบ.ุ................................................................................................................. 

4.3 คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปรญิญาโท....................................................................................................... 

5. ขอมูลการทํางาน 

5.1 รวมประสบการณการทํางาน................................................. ป 

1. สถานที่ ................................................ ป พ.ศ. ................. ระยะเวลา.................. แนบหนังสือรับรอง 

2. สถานที่ ................................................ ป พ.ศ. ................. ระยะเวลา.................. แนบหนังสือรับรอง 

3. สถานที ่...............................................  ป พ.ศ. ................. ระยะเวลา.................. แนบหนังสือรับรอง 

5.2 อาชพีของทานในปจจุบัน 

� 1. ขาราชการทั่วไป    � 11. ธกส. 

� 2. ขาราชการอาจารย มหาวทิยาลัย  � 12. ธนาคารออมสิน 

� 3. ขาราชการอาจารย วทิยาลัย  � 13. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

� 4. ขาราชการอาจารย โรงเรยน   � 14. ธนาคารพาณชิยอื่นๆ 

� 5. อาจารย มหาวทิยาลัยเอกชน   � 15. บรษิัทเงินทุนหลักทรัพย 

� 6. อาจารย วทิยาลัยเอกชน   � 16. บรษิทัเงินทุนบรษิทัหลักทรัพย 

� 7. อาจารย โรงเรยีนเอกชน   � 17. สถาบันการเงินอื่น ๆ 

� 8. รัฐวสิาหกจิอื่น ๆ ที่มิใชธนาคาร  � 18. เอกชนทัว่ไป 

� 9. ธนาคารแหงประเทศไทย   ระบ ุ…………………………………………………. 

� 10. ธนาคารกรุงไทย    � ขนาดของทุนจดทะเบยีนของกจิการ 
………………………………………………………… 

 

 



5.3 ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบันขาราชการ 

� 1. ขาราชการ ระบุซ.ี................................................ 

� 2. เอกชนและรัฐวสิาหกจิ 

� 3. เจาของกจิการ 

� 4. ต้ังแตผูอํานวยการข้ึนไป 

� 5. ผูจัดการ 

� 6. รองผูจัดการ 

� 7. ผูชวยผูจัดการ 

� 8. หัวหนาแผนก 

� 9. เจาหนาที่ทั่วไป 

� 10. อื่น ๆ ระบ.ุ....................................................... 

 

6. ประวัติการศกึษา การอบรม การทํางาน หนาที่การงานอื่น ๆ (รวมทัง้การเปนวทิยากร) นอกเหนือจากหนาที่การ 

งานหลัก ความถนัดพิเศษตาง ๆ สมาชกิองคกร เกยีรติคุณ กฬีา งานอดิเรก งานสังคมสงเคราะห และกจิกรรม 

อื่น ๆ ทีท่านเห็นวาเปนจุดเดน ของทาน ตลอดจนเหตุผลทีท่านตองการเขาเรยีนเศรษฐศาสตร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


