
 

รายละเอียดก าหนดการการรับสมัคร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

ระดับปริญญาเอก 
 

รายละเอียด หลักสูตร พธ.ด. กจพ. 
(เรียน พฤหัสบดี - ศุกร์) 

หลักสูตร ปร.ด. รปศ. 
(เรียน เสาร์ - อาทิตย)์ 

หลักสูตร ปร.ด. รศ. 
(เรียน เสาร์ - อาทิตย์) 

หมายเหตุ 

รับสมัคร วันที่ ๕ ก.พ. - วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ วันที่ ๕ ก.พ. - วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ วันที่ ๕ ก.พ. - วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒  
สอบข้อเขียน วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒  
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒  
ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒  
รับเอกสารขึ้นทะเบียนนิสิต วันที่ ๑๒ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒  
เตรียมความพร้อม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ปฐมนิเทศการศึกษา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เปิดภาคการศึกษา  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร ๓๕๐,๐๐๐ บาท ๔๕๐,๐๐๐ บาท ๔๕๐,๐๐๐ บาท  

 
 

 
 



 
รายละเอียดก าหนดการการรับสมัคร 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ระดับปริญญาโท 

 

รายละเอียด หลักสูตร พธ.ม. กจพ.  
(เรียน จันทร์ - อังคาร) 

หลักสูตร รป.ม. 
(เรียน เสาร์ - อาทิตย์) 

หลักสูตร ร.ม. 
(เรียน เสาร์ - อาทิตย์) 

หมายเหตุ 

รับสมัคร วันที่ ๕ ก.พ. - วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ วันที่ ๕ ก.พ. - วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ วันที่ ๕ ก.พ. - วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒  
สอบข้อเขียน วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๒  
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒  
ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒  
รับเอกสารขึ้นทะเบียนนิสิต วันที่ ๑๑- ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒- ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒- ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒  
เตรียมความพร้อมส าหรับ
นิสิตก่อนเปิดเรียน 

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒  

ปฐมนิเทศการศึกษา วันที่ ๑๔- ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔- ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔- ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๒  
เปิดภาคการศึกษา  วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๒  
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร ๘๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 


