
 
 

ก ำหนดกำรรับสมัคร  
 MBE รุ่นที่ 17 (รอบสอง) 

 
 

จ ำหน่ำยใบสมัครและรับสมัคร (สมัครด้วยตนเอง) 
18 มีนาคม – 26 เมษายน 2562 

*** วันจันทร์-ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. *** 
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ค่าใบสมัคร และค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 700 บาท 
 

รับสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ 
18 มีนาคม – 26 เมษายน 2562 
*** ทุกวัน ตลอด 24 ชม. ***  

ค่าใบสมัคร และค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 700 บาท 
 

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม 2562 

 

สอบสัมภำษณ์ 
วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562 

 

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
วันจันทร์ ที่  10  มิถุนายน 2562 

 

ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 

 

รำยงำนตัวนิสิตใหม่ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 

 

เรียนปรับพื้นฐำน 
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 – 14 กรกฎาคม 2562  

(เรียนเฉพาะวันอาทติย์) 
 

เริ่มเรียนวิชำในหลักสูตร 
วันอาทิตย์ ที่  21  กรกฎาคม 2562 

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั) 
 

ติดต่อสอบถำม 
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
Tel/Fax : 038-352-901  Mobile : 081-781-0937 

 

ช่ำงทำงกำรประกำศข่ำวสำรต่ำงๆ 
Website : http://econ.src.ku.ac.th (หัวข้อ: ข่าวปริญญาโท) 

 

http://econ.src.ku.ac.th/


 
 
 
 
 
1. ค่าใบสมัครและเอกสาร 200 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท 
“ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าใบสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครไม่วา่กรณีใดๆ” 
 
 
 
 
1. ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)    แบบ บส.บว.1 
2. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท างาน แบบ บส.บว.4  (ส าหรับผู้สมัครประเภทที่ 1) 
3. หนังสือรับรองรายวิชา    แบบ บส.บว.3  (ส าหรับผู้สมัครประเภทที่ 2) 
  

หมายเหตุ - ผู้สมัครประเภทที่ 1 คือ ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
             - ผู้สมัครประเภทที่ 2 คือ ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร 
 

 
 
 
 
1. ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์  
   ได้จากลิงค์ https://goo.gl/forms/nkvi7qdK5O9ghGA32  หรือ QR Code  
 
 
2. เจ้าหน้าที่โครงการจัดส่งใบช าระค่าสมัครผ่านธนาคาร ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ 
    (ภายในวันท าการปกติวันถัดไป กรณียังไม่ได้รับเอกสารโปรดติดต่อสอบถาม 081-781 0937) 
 
3. ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อดาวน์โหลดใบสมัคร (บส.บว.1) พร้อมกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ 
 
4. ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อจัดส่ง *เอกสาร (รายละเอียดด้านล่าง) พร้อมสแกนเป็นไฟล์ PDF (รวมไฟล์ 1 ไฟล์)  
   ส่งที่อีเมล์ chaiwat.run@ku.th โดยมเีอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
           3.1 ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่าย 
           3.2 ส าเนาใบคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี พร้อมลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
           3.3 ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
           3.4 ใบช าระค่าสมัครผ่านธนาคาร (ที่ได้มีการช าระแล้ว) 
           3.5 ส าเนาใบคะแนนระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา พร้อมลงชื่อรับรองส านาถูกต้อง  
                (กรณีเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง) 
           3.6 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือยศ พร้อมลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
 
5. เจ้าหน้าที่โครงการจัดส่งอีเมล์ตอบรับการสมัครเข้าศึกษาต่อ  
    (กรณีไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 วันท าการ ขอให้ติดต่อสอบถาม) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับสมัคร 

แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรรับสมัคร 

ขั้นตอนกำรรับสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ 

https://goo.gl/forms/nkvi7qdK5O9ghGA32
mailto:chaiwat.run@ku.th


 

วิธีกำรคัดเลือกผู้สมัคร 

 
 
 
 
 

1. ส าเนาใบคะแนน (Transcript) จ านวน 2 ฉบับ  
    1.1 ผู้สมัครประเภทที่ 1 ส าเร็จการศึกษาแล้ว  
         ใช้ใบคะแนนฉบับที่ระบุชื่อปริญญาและระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา 
    1.2 ผู้สมัครประเภทที่ 2 ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร 
         ใช้ใบคะแนนที่มีผลการเรียนจนถึงภาคต้น พร้อมหนังสือรับรองรายวิชาเรียนของภาคปลาย (บส.บว.3) 
    1.3 กรณีจบปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง แนบส าเนาใบคะแนนระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า  
          จ านวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) 
2. ส าเนาใบปริญญาบัตร                        จ านวน  2  ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน                           จ านวน  2  ฉบับ 
4.  ส าเนาบัตรประชาชน                        จ านวน  2  ฉบับ 
5.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือยศ (ถ้ามี)   จ านวน  2  ฉบับ  
6. หนังสือรับรอง  (ข้อ 6.1 หรือ 6.2)  จ านวน  1  ฉบับ 
    6.1 ผู้สมัครประเภทที่ 1 ใช้หนังสือรับรอง แบบ บส.บว.4  
         (ใช้ใบรับรองการท างาน / ใบผ่านงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานอยู่แทนได้) 
    6.2 ผู้สมัครประเภทที่ 2 ใช้หนังสือรับรอง แบบ บส.บว.3 
7.   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว               จ านวน  3 รูป 
      7.1 ผู้ชาย-เสื้อสุภาพ ผูกเนคไท 
      7.2 ผู้หญิง-แต่งกายสุภาพ เสื้อมีปก ไม่สวมเสื้อยืด 
 

หมำยเหตุ: กรณสีมัครผ่านระบบออนไลน์ ให้น าเอกสารข้างต้นส่งในวันสัมภาษณ์ด้วย 
 
 

 
 
 
 
 

          วธิีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ความรู้ทั่วไป ประสบการณ์ในการท างาน ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง รวมทั้ง
ความพร้อมในทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 

1. ใบคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ฉบับจริง 
   - กรณี จบปริญญาตรีในหลักสตูรต่อเนื่อง ต้องมีใบคะแนนระดบั ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ฉบับจริง 
     ยืน่ในวันรายงานตัวด้วย (ถ้ามี) 
 

2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 
 

เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร 

เอกสำรประกอบกำรรำยงำนตัวนิสิตใหม่ 



 

 
 
 
 
 เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี ประมาณ 212,000 บาท รวมค่าต ารา และค่าเอกสารประกอบ  
(* ไม่รวมวิชาปรับพื้นฐาน 3 วิชาคือ วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค วิชาเศรษฐศาสตร์
การเงิน และวิชาภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิต ประมาณ  13,000 บาท) โดยแบ่งจ่ายเป็นราย
ภาคการศึกษา ดังนี้ 
           1. ปีที่ 1 ภาคต้น                           (พฤษภาคม 2562)            44,000  บาท 
     * ปรับพื้นฐาน         (พฤษภาคม 2562)            4,000  บาท 
           2. ปีที่ 1 ภาคปลาย                        (ธันวาคม 2562)               44,000  บาท 
              *ปรับพื้นฐาน                             (ธันวาคม 2562)                 2,000  บาท 
           3. ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน                      (พฤษภาคม 2563)             18,000  บาท 
           4. ปีที่ 2 ภาคต้น                           (กรกฎาคม 2563)              44,000  บาท 
           5. ปีที่ 2 ภาคปลาย                        (ธันวาคม 2563)                44,000  บาท 
               *ภาษาอังกฤษฯ                         (ธันวาคม 2563)                 7,000  บาท 
           6. ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน                       (พฤษภาคม 2564)             18,000  บาท 
            

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของปฏิทนิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 1.  มีผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 2.  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 4.  สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
 5. ได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  
    (Proceeding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร 

เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 


