
ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 3 (ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์) 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
สอบวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 (ตึกเก่า) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

 

หมายเหตุ 
- ผู้สมัครสอบที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ ให้ติดต่อยื่นเอกสารภายในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 
 (กรณียื่นเอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.econ.cmu.ac.th) 

- ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบหรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อผู้ควบคุมการสอบ 
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ (053) 942251 คุณยุพวดี อินต๊ะวงค์ 

 
ล าดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 0117136E00001 นางสาว ณัฐกานต์  พรมอนันต์  ขาดหนังสือรับรองการท างาน และข้อมูลผู้สมคัรฯ 

2 0117136E00002 นางสาว ทิพาภรณ์  แสนปัญญา  ขาดหนังสือรับรองการท างาน และข้อมูลผู้สมคัรฯ 

3 0117136E00003 นางสาว พณิดา  เด่นดาวเรือง  ขาดหนังสือรับรองการท างาน และข้อมูลผู้สมคัรฯ 

4 0117136E00004 นาย เทพบดี  แลกันทะ  ขาดหนังสือรับรองการท างาน และข้อมูลผู้สมคัรฯ 

5 0117136E00005 นาย ภาณุวัฒน์  ศรีคุ้ม  ขาดหนังสือรับรองการท างาน และข้อมูลผู้สมคัรฯ 

6 0117136E00006 นางสาว กรรณิการ์  ทรงพินิจ   
7 0117136E00007 นางสาว กันยารัตน์  สร้อยแก้ว  ขาดหนังสือรับรองการท างาน และข้อมูลผู้สมคัรฯ 

8 0117136E00008 นาย ภานุพงษ์  ทองค า   
9 0117136E00009 นาย จิตรภาณุ  รัชตรุ่งโรจน์กุล  ขาดหนังสือรับรองการท างาน และข้อมูลผู้สมคัรฯ 

10 0117136E00010 นางสาว วรารัตน์  เรียบเจริญ  ขาดหนังสือรับรองการท างาน และข้อมูลผู้สมคัรฯ 

11 0117136E00011 นาย กิตติชัย  แซ่ลิ่ม  ขาดหนังสือรับรองการท างาน และข้อมูลผู้สมคัรฯ 

12 0117136E00012 นาย กฤชณภัทร  วงค์จักร์   
13 0117136E00013 นางสาว สุพัตรา  รื่นใจชน  ขาดหนังสือรับรองการท างาน และข้อมูลผู้สมคัรฯ 

14 0117136E00014 นาย วีรชัย   สัมพันธะ   
15 0117136E00015 นาย ธวัชชัย  ไชยลังการ   
16 0117136E00016 นางสาว อาภา  วิจารย์  ขาดหนังสือรับรองการท างาน และข้อมูลผู้สมคัรฯ 

17 0117136E00017 นางสาว ปราณี  โพธิ์ค า   
18 0117136E00018 นางสาว สุปรียา  วรรณมณี  ขาดบัตรประจ าตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน และ 
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เฉพาะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภาคพเิศษ เสาร-อาทิตย 

เฉพาะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภาคพเิศษ  

หนังสอืรับรองประสบการณทํางาน 

ผูสมัครสอบคัดเลอืกเขาศึกษาหลักสตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ (เสาร-อาทิตย) 

 

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  สาขาวิชาที่จบ 

1. เศรษฐศาสตร 

2. รัฐศาสตร นิติศาสตร 

3. บรหิารธุรกจิ บัญช ีการตลาด การจัดการ 

4. วทิยาศาสตร สาขา..................................... 

5. ศกึษาศาสตร ครุศาสตร อักษรศาสตร ศลิปศาสตร มนุษยศาสตร 

6. วศิกรรมศาสตร 

7. เกษตรศาสตร 

8. แพทยศาสตร 

9. วทิยาศาสตรสุขภาพหรอืการแพทยอื่นๆ 

10. สถาปตย 

11. วารสารศาสตร นิเทศศาสตร 

12. อื่นๆ โปรดระบุ............................................ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

3.2  มหาวิทยาลัยทีจ่บ 
 

1. จุฬาลงกรณ    16.   พายัพ     

2. ธรรมศาสตร    17.   รังสิต 

3. เกษตรศาสตร    18.   อัสสัมชัญ 

4. เชยีงใหม     19.   เกรกิ 

5. มหิดล     20.   นเรศวร 

6. ศลิปากร     21.   บูรพา 

7. สงขลานครนิทร    22.   อุบลราชธานี 

8. ขอนกอน     23.   เกษมบณัฑติ 

9. สถาบันเทคโนโลยพีระเจาเกลา  24.   ธุรกจิบณัฑติย 

ระบุ......................................  25.   สยาม 

10. แมโจ     26.   เอเชยีอาคเนย 

11. เทคโนโลยสุีรนาร ี    27.   ราชภัฏ 

12. ศรนีครนิทรวโิรฒ    28.   มหาวทิยาลัยอื่นๆ 

13. รามคําแหง           ระบุ ............................................ 

14. สุโขทัยธรรมาธริาช    29.   วทิยาลัยอื่นๆ 

15. กรุงเทพ            ระบุ ............................................ 

 

    3.3 คะแนนเฉลีย่สะสม ............................................................... 

    3.4 วชิาคณติศาสตรและสถติ ิทีเ่รยีนในระดบัปรญิญาตร(ีถาม)ี โปรดระบ ุ 

(ใหทาํเครือ่งหมาย * ในTranscript หนาวชิาทีน่าํมากรอกขอมลู ) 

วิชา     หนวยกิต   เกรด 

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

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

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

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

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

    3.5 วชิาภาษาองักฤษทีเ่รยีนระดบัปรญิาตร ีโปรดระบ ุ(ใหทาํเครือ่งหมาย * ใน Transcript  

หนาวชิาทีน่าํมากรอกขอมลู) 

วิชา     หนวยกิต    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. สถานที่ ...............................................  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            บรษิทัเงินทุนบรษิทัหลักทรัพย 

� 7. อาจารย โรงเรยีนเอกชน   � 16. สถาบันการเงินอื่น ๆ 

� 8. รัฐวสิาหกจิอื่น ๆ ที่มิใชธนาคาร  � 17. เอกชนทัว่ไป 

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

� 10. ธนาคารกรุงไทย    � ขนาดของทุนจดทะเบยีนของกจิการ 

………………………………………………………… 

5.3 ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบันขาราชการ 

ขาราชการ 

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

เอกชนและรฐัวสิาหกจิ 

� 1. เจาของกจิการ 

� 2. ต้ังแตผูอํานวยการข้ึนไป 

� 3. ผูจัดการ 

� 4. รองผูจัดการ 

� 5. ผูชวยผูจัดการ 

� 6. หัวหนาแผนก 

� 7. เจาหนาที่ทัว่ไป 

� 8. 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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