
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

 

คุณสมบัติของผู้มสีทิธิส์มัคร 

 ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์หรือสำขำอื่น และได้เกรดเฉลี่ยสะสม 

ตัง้แต ่3.25 ขึน้ไป 

 มีผลสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ ำกว่ำ 550 คะแนน (Paper-Based Test) หรือเทียบเท่ำ หรือ CU-TEP ไม่ต่ ำ

กวำ่ 80 คะแนน หรือ IELTS ไมต่่ ำกวำ่ 6.0  

a. คะแนนสอบภำษำอังกฤษต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันท่ีปิดรับสมัครหรือวันท่ี 10 พฤษภำคม 2562  

(นับตัง้แตว่ันท่ี 10 พฤษภำคม 2560 – 10 พฤษภำคม 2562) 

b. ผู้สมัครท่ีเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ แคนำดำ สหรำชอำณำจักร ออสเตรเลีย หรือ

นวิซีแลนด์ได้รับกำรยกเวน้ ไมต่อ้งยื่นคะแนนสอบภำษำอังกฤษข้ำงตน้ 

c. ข้อมูลเพิ่มเตมิส ำหรับกำรสอบ CU-TEP สำมำรถค้นหำได้ท่ี www.atc.chula.ac.th 

d. หลักสูตรฯ ไม่สำมำรถรับผู้สมัครเข้ำเรียนได้ ถ้ำคะแนนสอบภำษำอังกฤษของผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ท่ี

ก ำหนดไว ้ 

 สำมำรถศึกษำได้เต็มเวลำในเวลำรำชกำร 

 ประสบกำรณ์กำรท ำวิจัยหรือเขียนวทิยำนพินธ์ (ถ้ำม)ี 

 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเศรษฐศำสตรดุษฎบัีณฑิตพจิำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำ  
 

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

1. ใบสมัครพร้อมตดิรูปถ่ำยส ี1 นิว้ (ฉำกหลังสฟีำ้) 

2. ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตและปริญญำมหำบัณฑิต   

 ส ำหรับผู้สมัครท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำมหำบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปีขึ้นไปให้แนบส ำเนำใบ

ปริญญำบัตรมำด้วย  

 ส ำหรับหลักฐำนกำรศึกษำฉบับจรงิท้ังหมดให้น ำมำแสดงในวันท่ียื่นใบสมัครกับหลักสูตรด้วย  

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

4. ส ำเนำผลสอบภำษำอังกฤษ 

5. จดหมำยรับรอง 2 ฉบับ (อยำ่งน้อย 1 ฉบับจำกสถำบันกำรศึกษำที่จบมำ) 

6. หัวข้อโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ท่ีสำมำรถพัฒนำได้ในระดับปริญญำเอก (พิมพ์ลงกระดำษ A4 ประมำณ 4-5 หน้ำ เป็น

ภำษำอังกฤษ)   

7. หนังสือรับรองกำรลำศกึษำจำกท่ีท ำงำน  

8. ประวัตสิ่วนตัวของผู้สมัคร 

9. เงินค่ำธรรมเนยีมกำรสมัครจ ำนวน 800 บำท 

 

 
 

 

คณะ เศรษฐศำสตร์ 
สำขำวิชำ   เศรษฐศำสตร์  
หลักสูตร เศรษฐศำสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) รหัสหลักสูตร 3 2 7 0 แบบ 2.1 

http://www.atc.chula.ac.th/


 

ก าหนดการรับสมัคร 

รับสมัคร   วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 10 พฤษภำคม 2562 

ทุกวันจันทร์–ศุกร์ ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 17.00 น. 
ดำวนโ์หลดใบสมัครได้ท่ี www.phd.econ.chula.ac.th 
 

กำรสอบคัดเลอืก  - ไมม่กีำรสอบข้อเขียน 

- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ จะพิจำรณำคัดเลอืกจำก 

 ผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำโดยเฉพำะในระดับปริญญำโท 

 ผลสอบ TOEFL (Paper-Based Test) หรือเทียบเท่ำ 

 หัวขอ้โครงร่ำงวทิยำนพินธ์ 

 จดหมำยรับรอง 

 ในกรณีท่ีจ ำเป็นอำจจะมกีำรสอบสัมภำษณด์้วย 

จ ำนวนนิสติท่ีคำดวำ่จะรับเพิ่ม 5 คน  

ประกำศผลกำรสอบคัดเลอืก วันท่ี 31 พฤษภำคม 2562  ทำงเว็บไซต์ท่ี  www.econ.chula.ac.th 

หมายเหตุ 

 ตดิตอ่สอบถำมข้อมูลเพิ่มเตมิท่ี 

โทรศัพท์ +66 2218 6217  

อเีมล:์ phdecon@chula.ac.th    

เวบ็ไซต์: www.phd.econ.chula.ac.th 

 ผู้ท่ีไม่มผีลสอบภำษำอังกฤษ CU-TEP สำมำรถดูรำยละเอยีดและสมัครออนไลนไ์ด้ท่ี www.atc.chula.ac.th 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ชาวไทย   ชาวตา่งประเทศ 

1. ค่ำเล่ำเรียน ภำคกำรศกึษำละ  23,000 บำท  23,000 บำท 

2. ค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำ ภำคกำรศกึษำละ  57,000 บำท  62,000 บำท 
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Information for Admission 

 First Semester Academic Year 2019 
 

 

Qualifications of Applicants 

1) Master degree in economics or in related field with GPAX of at least 3.25.  

2) One of the following English language exam results: 

- Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – a score of 550 or higher on a paper-based test, or   

   and an equivalent score from an equivalent English language qualification test, or 

- CU-TEP – a score of 80 or higher, or  

- IELTS – a score of at least 6.0  

a. English proficiency test result must be no more than two years, i.e. the exam must be taken on 

or after May 10, 2017.  Results must be submitted to the Program Office by the application 

deadline on May 10, 2019.  

b. Applicants who are citizens of the United States, Canada, United Kingdom, Australia or New 

Zealand are exempt.  

c. Information on Chulalongkorn University's English Language Proficiency Test (CU-TEP) can be 

found at www.atc.chula.ac.th 

d. Applicants with lower scores than the above requirements will not be accepted to the Program. 

3) Applicant must be aware that this program is full time. 

4) Experience in conducting research or writing dissertation is favorable.  

5) Admission is subject to the applicant fulfilling the admission requirements prescribed by the Program 

Committee. 
 

Required Documents 

1) Application form with one 1-inch-colored photograph of applicant with blue background. 

2) Copy of university transcripts and certificates (Bachelor’s degree and Master’s degree)  
a. Please bring the official university transcripts and certificates (original documents) together. 

b. Applicants with master degree who graduated more than 1 year must submit degree certificate to 

the program office. 

3) Copy of ID card (for Thai applicants) or passport (for foreign applicants) 

4) Copy of the report of TOEFL, IELTS, CU-TEP or an equivalent English language qualification test. 

5) Two sealed letters of recommendation from academic and/or professional referees. References must be 

signed letters on headed university or institution notepaper (not the supplementary form) and should be 

typed in English. 

6) Proposed research topic (about 4-5 A4 pages and must be in English) 

 

Faculty Economics 
Program Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program) 
Degree Doctor of Philosophy Curriculum Code 3 2 7 0 Plan 2.1 

http://www.atc.chula.ac.th/


7) Statement from employer confirming that the leave will be granted. 

8) The most recent curriculum vitae. 

9) Application fee of THB 800 paid by cash. 

 

Note  

 The application form can be downloaded at:  www.phd.econ.chula.ac.th 

 We will accept a translation, but only if it has official stamp from your university or a translation service. 

 

Events 

Application Period  February 1, 2019 to May 10, 2019 

Admission Information  Application can be made from Monday-Friday, during working hours. 0830 – 1700 hrs.  

Entrance Examination  1. There is no written exam.  

2. The Ph.D. Program committee will make decision based on  

-  Educational record especially in the master degree.   

-  TOEFL (Paper-Based Test) score, proposed research topic, letters of recommendation. 

-  There might be an interview if necessary.  
Expected Enrollment Numbers 5  

Notification of Admission   May 31, 2019 

Check the result from the website at www.econ.chula.ac.th 

Remark 

 For more information please contact:  

 Telephone: +66 2218 6217 

 Email: phdecon@chula.ac.th   

 Website: www.phd.econ.chula.ac.th 

 For those who need to take the CU-TEP examination please contact:  

Chulalongkorn University Academic Testing Center (CU-ATC) or visit: www.atc.chula.ac.th 
 

Expense per Semester  

      Thai    Non-Thai 

1)  Tuition* (per semester)    THB 23,000  THB 23,000 

2)  Fee* (per semester)    THB 57,000  THB 62,000 

 

* Subject to change according to Chulalongkorn University. 
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