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วัตถุประสงค�ของหลกัสตูร

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู�
ความสามารถทางวิชาการ สามารถ
ประยุกต�และปรับตัวได�ในสถานการณ�ที่
เปลี่ยนแปลง

ผู�เรียนได�เรียนรู�สถานการณ�จริง โดย
การผสมผสานภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติเข�า
ด�วยกัน สร�างองค�ความรู�ผ�านวิชาโครงงานใน
ระดับปริญญาตรี

ประโยชน�ต�อผู� เ รียน และผลิต
บัณฑิตให�สอดคล�องกับความต�องการ
ของตลาดแรงงาน

มีความรู�ทางวิชาการในการต�อยอดใน
ด�านการศึกษา ค�นคว�าและวิจัยในสาขาที่
เกี่ยวข�องกับเศรษฐศาสตร�ประยุกต�สําหรับ
การเกษตร ธุรกิจเกษตรและส่ิงแวดล�อม

ปรัชญา

เป� นการ บูรณาการศาสตร�ด� าน

เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร�  ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

การเกษตรและส่ิงแวดล�อม เพื่อให�ผู�เรียน

มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป รั บ ตั ว แ ล ะ

ตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงอย�างเป�น

พลวัตของ เศรษฐกิจการเกษตรของ

ประเทศไทยและของโลก
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สาขาวชิาย�อย (Major)

BACHELOR OF ECONOMICS 
IN APPLIED ECONOMICS AND AGRIBUSINESS

หลักสตูรเศรษฐศาสตร�ประยกุต�และธรุกจิเกษตร

ป�ที่ 1-2

เลือกเรียนได�ตามความสนใจ

การบัญชี

เรียนวิชาพ้ืนฐานในหลากหลายศาสตร�

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร� การบริหารและการจัดการ คณิตศาสตร� สถิติ

การจัดการธุรกจิเกษตร
และการเป�นผู�ประกอบการ

Agribusiness 
Management and 
Entrepreneurship1 2 Agricultural and 

Food Economics

เศรษฐศาสตร�เกษตร
และอาหาร

3
Environmental 
Economics and 
Sustainable 
Development

เศรษฐศาสตร�สิ่งแวดล�อม
และการพัฒนาอย�างยั่งยืน

ส ร� า ง นั ก ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ผู�ประกอบการด�านธุรกิจเกษตร
รุ� น ใหม� ท่ี ปรั บ ตัว ให� ทัน กับ ยุค
Digital Economy และทัดเทียม
กับต�างประเทศ

การประยุกต�หลักเศรษฐศาสตร�
เพื่ อวิ เครา ะห�และแก�ป�ญหาด� าน
การเกษตรและอาหาร ตลอดจนการ
กําหนดนโยบายและแนวทางการแก�ไข
เศรษฐกิจของประเทศ

การเชื่อมโยงความสําคัญ
ของป�ญหาทรัพยากรธรรมชาติ
กับเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป

เลือกเรียนวิชานอกสาขา(Minor)ที่สนใจที่มีการเป�ดสอนใน
มหาวิทยาลัยได� 1 สาขา จํานวน 9 หน�วยกิต

และวิชาเลือกเสรี 6 หน�วยกิต

อุตสาหกรรมเกษตร คอมพิวเตอร�

**หากเลือกเรียนวิชานอกสาขามากกว�าหรือเท�ากับ 15 หน�วยกิต (ต�องเป�นสาขาเดียวกัน) 
จะได�รับประกาศนียบัตรรับรองสาขาวิชารองของสาขานั้น (Minor)

3
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การจัดการธุรกิจเกษตรและการเป�นผู�ประกอบการ
1 Agribusiness Management and 

Entrepreneurship

ผู�เรียนสามารถเป�นผู�ประกอบการและลงทุนในธุรกิจ
เกษตรในโลกสมัยใหม� ปรับ ตัว ทันกับ ยุค Digital 
economy โดยการพัฒนาธุรกิจเกษตรแบบเดิมให�
กลายเป�นแบบใหม� เพ่ือสามารถทัดเทียมกับต�างประเทศ
และพัฒนาได�อย�างย่ังยืน

วิเคราะห�ข�อมูลทางธรุกจิ
เกษตร

วิเคราะห�ตลาด

การบัญชี
เทคโนโลยีและนวตักรรม
การเกษตร

กฎหมายและกฎระเบียบ

การสือ่สารและเล�าเรื่อง
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ผู�เรียนสามารถประยุกต�หลักเศรษฐศาสตร�
เพ่ือวิเคราะห� และหาแนวทางแก�ป�ญหาในภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ตลอดจนกําหนดนโยบายและแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และการเกษตรของประเทศ

การค�าสนิค�าเกษตรระหว�าง
ประเทศ

การวเิคราะห�ห�วงโซ�
คุณค�าเกษตรและอาหาร

วิเคราะห�ข�อมูล

Big Data

เศรษฐศาสตร�เทคโนโลยชีวีภาพ

Agricultural and 
Food Economics
เศรษฐศาสตร�เกษตรและอาหาร2

เศรษฐศาสตร�พฒันา
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Environmental Economics 
and Sustainable Development
เศรษฐศาสตร�ส่ิงแวดล�อมและการพัฒนาอย�างยั่งยืน

3

ผู�เรียนจะสามารถเช่ือมโยงความสําคัญของป�ญหา
ระหว�างทรัพยากรธรรมชาติกับเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
อย�างรวดเร็วในประเทศของเรา โดยใช�หลักเศรษฐศาสตร�
ในการจัดการป�ญหาและแก�ไขป�ญหา
เพื่อนํามาใช�เป�นนโยบายในการพัฒนาประเทศต�อไป

เศรษฐกจิสเีขยีว

ประเมินผลกระทบ

ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ

การพฒันาสเีขยีว

เศรษฐศาสตร�ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล�อม
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จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม�น�อยกว�า 127 หน�วยกิต

โครงสร�างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม�น�อยกว�า 30 หน�วยกิต

-กลุ�มสาระอยู�ดีมีสุข ไม�น�อยกว�า 3 หน�วยกิต
- กลุ�มสาระศาสตร�แห�งผู�ประกอบการ ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต
- กลุ�มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม�น�อยกว�า 3 หน�วยกิต
-กลุ�มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม�น�อยกว�า 5 หน�วยกิต
- กลุ�มสาระสุนทรียศาสตร� ไม�น�อยกว�า 3 หน�วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม�น�อยกว�า 91 หน�วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ 52 หน�วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก ไม�น�อยกว�า 39 หน�วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม�น�อยกว�า 30 หน�วยกิต

1.1) กลุ�มสาระอยู�ดีมีสุข ไม�น�อยกว�า 3 หน�วยกิต

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)

(Physical Education Activities)

และให�เลือกเรียน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระอยู�ดีมีสุข อีกไม�น�อยกว�า 2 

หน�วยกิตตัวอย�างรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระอยู�ดีมีสุข เช�น

01175169 การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค�รวม 2(1-2-3)

(Exercise for Developing Holistic Health)

1.2) กลุ�มสาระศาสตร�แห�งผู�ประกอบการ ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต

ให�เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระศาสตร�แห�งผู�ประกอบการ ไม�น�อยกว�า 6 หน�วย

กิต ตัวอย�างรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระศาสตร�แห�งผู�ประกอบการ เช�น

01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม� 3(3-0-6)

(Modern Agriculture Technology)

01132101 ผู�ประกอบการรุ�นใหม� 3(3-0-6)

(Modern Entrepreneur)

1.3) กลุ�มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม�น�อยกว�า 13 หน�วยกิต

- วิชาภาษาต�างประเทศ 1 ภาษา 9( - - )

- วิชาภาษาไทย 3( - - )

- วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร� 1( - - )

โครงสร�างหลกัสตูร
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ตัวอย�างรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระภาษาและการสื่อสาร เช�น

01355xxx ภาษาอังกฤษ (English) หรือ 9( - - )

01362xxx ภาษาจีน (Chinese) 3(3-0-6)

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

(Thai Language for Communication)

01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2)

(Information Media)

01999023 ทักษะความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 2(1-2-4)

(Digital Literacy)

1.4) กลุ�มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม�น�อยกว�า 5 หน�วยกิต

01999111 ศาสตร�แห�งแผ�นดิน 2(2-0-4)

(Knowledge of the Land)

และให�เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระพลเมืองไทยและพลเมือง

โลก อีกไม�น�อยกว�า 3 หน�วยกิต

ตัวอย�างรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เช�น

01999141 มนุษย�กับสังคมไทย 3(3-0-6)

(Man and Society)

1.5) กลุ�มสาระสุนทรีย�ศาสตร� ไม�น�อยกว�า 3 หน�วยกิต

ให�เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระสุนทรียศาสตร� ไม�น�อยกว�า 3

หน�วยกิต

ตัวอย�างรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระสุนทรียศาสตร� เช�น

01255101 มนุษย�กบัทะเล 3(3-0-6)

(Man and Sea)

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม�น�อยกว�า 91 หน�วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับ 52 หน�วยกิต

01002101 หลักปศุสัตว�เบื้องต�น 2(2-0-4)

(Principles of Livestock Production)

01015201 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีด�านการผลิตพืช 3(3-0-6)

(Science and Technology in Crop Production)

01101181 เศรษฐศาสตร�จุลภาค I 3(3-0-6)

(Microeconomics I)
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01101182 เศรษฐศาสตร�มหภาค I 3(3-0-6)

(Macroeconomics I)

01123111 การจัดการการแปรรูปสินค�าเกษตรและอาหารเบื้องต�น 3(3-0-6)
(Introduction to Processing Management for Agri-Food Products)

01123121 คณิตเศรษฐศาสตร�ประยุกต� 4(4-0-8)

(Mathematical Applied Economics)

01123211 การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องต�น 3(3-0-6)

(Introduction to Agri-Food Business Management)

01123212 การตลาดสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)

(Agri-Food Business Marketing)

01123213 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)

(Financial Management of Agri-Food Business)

01123221 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 4(4-0-8)

(Statistics for Applied Economics and Agribusiness)

01123222 เศรษฐศาสตร�จุลภาคประยุกต� 4(4-0-8)

(Applied Microeconomics)

01123223 เศรษฐศาสตร�การตลาดและการวิเคราะห�ราคาสินค�าเกษตร 3(3-0-6)

(Economics of Agricultural Marketing and Price Analysis)

01123224 เศรษฐศาสตร�มหภาคประยุกต�และการเงินระหว�างประเทศ 3(3-0-6)

(Applied Macroeconomics and International Finance)

01123321 เศรษฐมิติสําหรับเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)

(Econometrics for Applied Economics and Agribusiness)

01123322 เศรษฐศาสตร�การจัดการธุรกิจฟาร�ม 3(3-0-6)

(Managerial Economics for Farm Business)

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)

(Financial Accounting)

01299201 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสัตว�น้ํา 2(2-0-4)

(Aquatic Animal Science and Technology)
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3.) วิชาเฉพาะเลือก 39 หน�วยกิต

1) วิชาเฉพาะเลือกในสาขา ไม�น�อยกว�า 30 หน�วยกิต

ให�นิสิตเรียนรายวิชาต�อไปนี้ ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต

01123490 สหกิจศึกษา 6

(Cooperative Education) หรือ

01123499 โครงงานทางเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 6

(Senior Project in Applied Economics and Agribusiness)

และให�นิสิตเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งต�อไปนี้ ไม�น�อยกว�า 15 หน�วยกิต

- สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและการเป�นผู�ประกอบการ

01123331 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)

(Agri-Food Business Law and Regulation)

01123332 การวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือการบริหารการปฏิบัตกิารทางด�านธุรกิจเกษตรและอาหาร

3(3-0-6)

(Data Analytics for Operations Management in Agri-Food 

Business)

01123333 การวิเคราะห�ตลาดสําหรับการจัดการและการเป�นผู�ประกอบการในธุรกิจเกษตร

และอาหาร 3(3-0-6)

(Market Analytics for Agri-Food Business Management and 

Entrepreneur)

01123334 การวิเคราะห�แผนธุรกิจและการลงทุนสําหรับผู�ประกอบการธุรกิจเกษตรและ

อาหาร 3(3-0-6)

(Agri-Food Business Law and Regulation)

01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6)

(Management Accounting)

- สาขาเศรษฐศาสตร�เกษตรและอาหาร

01123351 ทฤษฎีและนโยบายการค�าสินค�าเกษตรระหว�างประเทศ 3(3-0-6)

(International Agricultural Trade Theory and Policy)

01123352 เศรษฐศาสตร�อุตสาหกรรมและการวิเคราะห�ห�วงโซ�คุณค�าเกษตรและอาหาร

3(3-0-6)

(Economics Industrial Organization and Agri-Food Value Chain 

Analysis)
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01123353 การวิเคราะห�ข�อมูลสําหรับนักเศรษฐศาสตร�เกษตรและอาหาร 3(3-0-6)

(Data Analytics for Agri-Food Economists)

01123354 เศรษฐศาสตร�การพัฒนาและนโยบายเกษตร 3(3-0-6)

(Development Economics and Agricultural Policy)

01123355 เศรษฐศาสตร�การบริโภคอาหาร 3(3-0-6)

(Economics of Food Consumption)

- สาขาเศรษฐศาสตร�สิ่งแวดล�อมและการพัฒนาอย�างยั่งยืน

01123371 เศรษฐศาสตร�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อ 3(3-0-6)

(Natural Resource and Environmental Economics)

01123372 การจัดการเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยื 3(3-0-6)

(Green Economy Management and Sustainable Development)

01123373 เศรษฐศาสตร�การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6)

(Economics of Climate Change)

01123374 นโยบายเพ่ือการพัฒนาสีเขียว 3(3-0-6)

(Policy for Green Development)

01123375 การประเมินมูลค�าทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมสําหรับทรัพยากรเกษตร

3(3-0-6)

(Natural Resource and Environmental Valuation for Agricultural 

Resources)

และให�เลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชา จากตัวอย�างรายวิชาดังต�อไปนี้ และ/หรือรายวิชาใน

สาขาที่ยังไม�ได�เลือกเรียน ไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิต

01123341 การจัดการเชิงกลยุทธ�สําหรับผู�ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร

3(3-0-6)

(Strategic Management for Agri-Food Business Entrepreneur)

01123342 ธุรกิจเกษตรและอาหารระหว�างประเทศ 3(3-0-6)

(International Agri-Food Business) 

01123361 การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร 3(3-0-6)

(Risk Management in Agriculture) 

01123381 เศรษฐศาสตร�การจัดการมลพิษและของเสีย 3(3-0-6)

(Economics of Pollution and Waste Management)

01123441 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)

(Agri-Food Business Information Systems) 

01123461 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร�เกษตรและอาหาร 3(3-0-6)

(Operations Research for Agri-Food Economics)
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01123481 เศรษฐศาสตร�การท�องเที่ยวและนันทนาการ 3(3-0-6)

(Economics of Recreation and Tourism Management)

01123494 ประเด็นร�วมสมัยทางเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)

(Contemporary Issues in Applied Economics and Agribusiness)

2) วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา ไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิต

ให�เลือกเรียนรายวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา/นอกคณะ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง โดยเลือก

เรียนสาขาวิชาเดียวกัน ไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิต 

* ทั้ งนี้หากเลือกเรียนวิชานอกสาขามากกว�าหรือเท�ากับ 15 หน�วยกิต จะได�รับ

ประกาศนียบัตรรับรองสาขาวิชารองของสาขานั้น (Minor)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร ประกอบด�วยตัวเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขลําดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน

เลขลําดับที่ 3-5 (120) หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร

เลขลําดับที่ 6 หมายถึง ระดับช้ันป�

เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังต�อไปนี้

0 หมายถึง กลุ�มวิชาสําหรับนิสิตนอกสาขาวิชา

1, 2 หมายถึง กลุ�มวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตรทั่วไป

3, 4 หมายถึง กลุ�มวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและการเป�นผู�ประกอบการ

5, 6 หมายถึง กลุ�มวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและอาหาร

7, 8 หมายถึง กลุ�มวิชาเศรษฐศาสตร�สิ่งแวดล�อมและการพัฒนาอย�างยั่งยืน

9 หมายถึง กลุ�มวิชาโครงงาน ประเด็นร�วมสมัย และสหกิจศึกษา

เลขลําดับที่ 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแต�ละกลุ�ม
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกติ

01015201 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีด�านการผลติพืช 3

01101181 เศรษฐศาสตร�จุลภาค I 3

01123111

หรือ

การจัดการการแปรรูปสินค�าเกษตรและอาหารเบื้องต�น 3

01….……… วิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

01299201 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสตัว�น้ํา 2

01999111 ศาสตร�แห�งแผ�นดิน 2

01175……. กิจกรรมพลศึกษา 1

01…………. วิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระศาสตร�แห�งผู�ประกอบการ 3

01…….…… วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาต�างประเทศ 1 ภาษา 3

01….……… วิชาศึกษาทั่วไป วิชาสารสนเทศ /คอมพิวเตอร� 1

รวมหน�วยกิต 21

01002101 หลักปศุสัตว�เบื้องต�น 2

01101182 เศรษฐศาสตร�มหภาค I 3

01123111

หรือ
การจัดการการแปรรูปสินค�าเกษตรและอาหารเบื้องต�น

3

01….……… วิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

01123121 คณิตเศรษฐศาสตร�ประยุกต� 4

01130171 การบัญชีการเงิน 3

01…….…… วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาต�างประเทศ 1 ภาษา 3

รวมหน�วยกิต 18

แผนการศกึษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกติ

01123211 การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องต�น 3

01123212 การตลาดสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร 3

01123221 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 4

01123222 เศรษฐศาสตร�จุลภาคประยุกต�

Pre: 01101181 และ 01123121

4

01…….…… วิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระอยู�ดีมีสุข 2

01…………. วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาต�างประเทศ 1 ภาษา 3

รวมหน�วยกิต 19

01123213 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร 3

01123223 เศรษฐศาสตร�การตลาดและการวิเคราะห�ราคาสินค�าเกษตร Pre: 

01101181

3

01123224 เศรษฐศาสตร�มหภาคประยุกต�และการเงินระหว�างประเทศ Pre: 

01101182

3

01…………. วิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระศาสตร�แห�งผู�ประกอบการ 3

01…………. วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาไทย 3

รวมหน�วยกิต 15

แผนการศกึษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกจิ

01123321 เศรษฐมิติสําหรับเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 

Pre: 01123221

3

01123322 เศรษฐศาสตร�การจัดการธุรกิจฟาร�ม 

Pre: 01101181 หรือ 01123101

3

01123xxx/

01……………

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (1) /

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (1)

3

สาขาการจัดการธรุกิจเกษตรและการเป�นผู�ประกอบการ

01123331 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจเกษตรและอาหาร 3

01123332 การวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือการบริหารการปฏิบัติการทางด�านธุรกิจ
เกษตรและอาหาร

Pre: 01123221

3

01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ Pre: 01130171 3

สาขาเศรษฐศาสตร�เกษตรและอาหาร

01123351 ทฤษฎีและนโยบายการค�าสินค�าเกษตรระหว�างประเทศ 

Pre: 01123222

3

01123352 เศรษฐศาสตร�อุตสาหกรรมและการวิเคราะห�ห�วงโซ�คุณค�าเกษตรและ
อาหาร 

Pre: 01123223

3

01123355 เศรษฐศาสตร�การบริโภคอาหาร 3

สาขาเศรษฐศาสตร�สิง่แวดล�อมและการพฒันาอย�างยัง่ยนื

01123371 เศรษฐศาสตร�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม Pre: 01123222 3

01123372 การจัดการเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3

01123375 การประเมินมูลค�าทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมสําหรับทรัพยากรเกษตร 3

รวมหน�วยกิต 18

15

แผนการศกึษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564



รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกจิ

01123xxx/

01……………

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (1) /

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (1)
3

01123xxx/

01……………

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (2) /

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (2)
3

01123xxx/

01……………

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (2) /

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (2)

3

01…………... วิชาเลือกเสรี 3

สาขาการจัดการธรุกิจเกษตรและการเป�นผู�ประกอบการ

01123333 การวิเคราะห�ตลาดสําหรับการจัดการและการเป�นผู�ประกอบการ

ในธุรกิจเกษตรและอาหาร 

Pre: 01232212

3

01123334 การวิเคราะห�แผนธุรกิจและการลงทุนสําหรับผู�ประกอบการธุรกิจ

เกษตรและอาหาร

Pre: 01123213

3

สาขาเศรษฐศาสตร�เกษตรและอาหาร

01123353 การวิเคราะห�ข�อมูลสําหรับนักเศรษฐศาสตร�เกษตร Pre: 01123321 3

01123354 เศรษฐศาสตร�การพัฒนาและนโยบายเกษตร

Pre: 01123224
3

สาขาเศรษฐศาสตร�สิง่แวดล�อมและการพฒันาอย�างยัง่ยนื

01123373 เศรษฐศาสตร�การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3

01123374 นโยบายเพ่ือการพัฒนาสีเขียว 

Pre: 01123222

3

รวมหน�วยกิต 18

16

แผนการศกึษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564



รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกจิ

01123xxx/

01…………

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (3) /

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (3)

3

01123xxx/

01…………

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (3) /

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (3)

3

01…...…... วิชาศึกษาทั่วไป วิชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสุนทรียศาสตร� 3

01…………. วิชาเลือกเสรี 3

รวมหน�วยกิต 12

01123490

หรือ

สหกิจศึกษา 6

01123499 โครงงานทางเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 6

รวมหน�วยกิต 6

17

แผนการศกึษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564
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คําอธิบายรายวชิา
01123111 การจดัการการแปรรูปสนิค�าเกษตรและอาหารเบื้องต�น 3(3-0-6)

(Introduction to Processing Management for Agri-food Products) 
ความสําคัญของการแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตร วิวัฒนาการการแปร

รูปอาหารและเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ความเสื่อมสภาพของอาหารและสินค�าเกษตร การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว หลักการแปรรูปอาหาร หลักการแปรรูปในเชิงชีววัสดุ และเชิงพลังงาน
ชีวภาพ มาตรฐานคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ หลักการสุขาภิบาลอาหารและโรงงานแปรรูป 
การจัดการสิ่งแวดล�อมและของเสียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ�และ
การทดสอบทางประสาทสัมผัส 

Importance of food and agricultural processing and agro-industry. 
Evolution of food and agricultural processing and agro-industry. Perishability of 
food and agricultural products. Postharvest management. Principles of food, bio-
materials, and bio-energy processing. Quality standard and quality control. 
Principles of food and processing plant sanitation. Environmental and waste 
management for agro-industry, and product development process and sensory 
evaluation.

01123121 คณิตเศรษฐศาสตร�ประยุกต� 4(4-0-8)
(Mathematical Applied Economics) 

อนุพันธ�ตัวของฟ�งก�ชันตัวแปรเดียวและฟ�งก�ชันหลายตัวแปร เมทริกซ� การหาค�าเหมาะสม
กรณีที่มีเงื่อนไขและไม�มีเงื่อนไข และการประยุกต�ทางธุรกิจเกษตรและเศรษฐศาสตร�เกษตร 

Derivatives of single-variable and multi-variable functions. Matrix algebra. 
Constrained and unconstrained optimization and some applications to 
agribusiness and agricultural economics.

01123211 การจดัการธรุกจิเกษตรและอาหารเบือ้งต�น 3(3-0-6)
(Introduction to Agri-Food Business Management)

บทบาทและโครงสร�างธุรกิจเกษตรไทย แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�องกับองค�การและ
การจัดการ การมีปฏิสัมพันธ�ขององค�กรธุรกิจเกษตรกับสภาพแวดล�อมภายในและภายนอก 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข�องกับธุรกิจเกษตร หน�าที่และบทบาทของผู�จัดการธุรกิจเกษตรใน
การวางแผน การจัดองค�การ การสั่งการ การตัดสินใจ และการควบคุมในองค�การธุรกิจเกษตร ทักษะ
ของการเป�นผู�นํา การจัดกําลังคน การจูงใจ การติดต�อสื่อสารและการทํางานเป�นทีม การบริหารงาน
บุคคลในองค�การธุรกิจเกษตร การจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต�สภาพแวดล�อม
ธุรกิจเกษตรที่เป�นพลวัตร 

Roles and structure of agribusiness in Thai economy. Concept and theories 
related to organizational and management. Internal and external interaction of 
agribusiness organization. Laws and regulations affecting agribusiness. Roles of 
agribusiness manager in planning, organizing, leading, decision making and 
controlling in agribusiness organizations. Leadership skills; staffing, motivation, 
communication and teamwork. Human resource management in agribusiness. 
Managing risk and change in the dynamic agribusiness environment.
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01123212 การตลาดสาํหรบัธรุกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)
(Agri-Food Business Marketing)

ภาพรวมของการตลาดและกระบวนการทางการตลาด การเข�าใจในการตลาดและการสร�าง
คุณค�าให�แก�ผู�บริโภค การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมทางการตลาดของธุรกิจเกษตรและอาหาร การ
จัดการสารสนเทศทางการตลาดเพ่ือเข�าใจผู�บริโภค พฤติกรรมผู�บริโภค การแบ�งส�วนการตลาด การ
เลือกกลุ�มตลาดเป�าหมาย และการวางตําแหน�งของสินค�าเกษตรและอาหาร กลยุทธ�ส�วนประสมทาง
การตลาด 

Overview of marketing and marketing process. Understanding market and 
customer value. Analysis of agri-food marketing environment. Managing 
marketing information to gain customer insights. Consumer & business markets 
and buyer. Consumer behaviour. Segmentation, targeting and positioning of agri-
food products. Marketing mix strategy.

01123213 การจัดการการเงนิสาํหรบัธรุกจิเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)
(Financial Management of Agri-Food Business)

แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการทางการเงินในธุรกิจอาหารและการเกษตร บทบาท หน�าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู�จัดการทางการเงิน ตราสารทางการเงินและการประเมินมูลค�าตราสารทาง
การเงินเบื้องต�น การวิเคราะห�ข�อมูลทางการเงินและการวิเคราะห�งบการเงิน การวางแผนและการ
พยากรณ�ทางการเงิน การตัดสินใจบริหารทางการเงิน การบริหารสินทรัพย�หมุนเวียน การวิเคราะห�
โครงการลงทุน การตัดสินใจเรื่องโครงสร�างเงินทุนและแหล�งเงินทุนที่ใช�ในกิจการ การแบ�งป�นผลกําไร
ให�แก�เจ�าของกิจการ

Basic concept of financial management in food and agricultural business 
organization. Roles and responsibilities of financial managers. Basic financial 
instruments and their valuation. Analysis of financial data and financial 
statements. Financial planning and forecasting of financial statement. Financial 
management decisions; current asset management, capital budgeting analysis, 
capital structure and financing decision. Decision on profit distribution to owners.

01123221 สถิติสําหรบัเศรษฐศาสตร�ประยกุต�และธรุกิจเกษตร 4(4-0-8)
(Statistics for Applied Economics and Agribusiness)

แนวคิดเบื้องต�นของทฤษฎีความน�าจะเป�น ตัวแปรสุ�ม และการกระจายแบบต�าง ๆ ทฤษฎีการ
สุ�มตัวอย�าง สถิติเชิงอนุมาน การประมาณและทดสอบสมมติฐาน การสมการถดถอยอย�างง�าย 
สําหรับเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร

Fundamental concepts of probability theory, random variables and their 
distributions, sampling theory, statistical inferences; estimation, hypothesis 
testing, simple regression model for applied economics and agribusiness.
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01123222 เศรษฐศาสตร�จุลภาคประยกุต� 4(4-0-8)
(Applied Microeconomics)

วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01101181 และ 01123121
เศรษฐศาสตร�เกษตร อาหารและสิ่งแวดล�อมเบื้องต�น พฤติกรรมผู�บริโภคและอุปสงค�ตลาด 

ทฤษฎีหน�วยธุรกิจและอุปทานตลาด โครงสร�างตลาด ราคาและผลผลิต ทฤษฎีเกมส�และพฤติกรรม
เชิงกลยุทธ� ตลาดป�จจัยการผลิต ข�อมูลที่ไม�เท�าเทียมกัน ความมีประสิทธิภาพและบทบาทรัฐบาล 
มุมมองทางเศรษฐศาสตร�สําหรับสิ่งแวดล�อม คํานิยามของความยั่งยืน เศรษฐศาสตร�ทรัพยากร
เบื้องต�น เศรษฐศาสตร�มลพิษเบื้องต�น การประเมินมูลค�าสิ่งแวดล�อมเบื้องต�น

Introduction to agricultural, food and environmental Economics. Consumer 
behavior and market demand. Theory of firm and market supply. Market 
structures, price and output. Game theory and strategic behavior. Inputs market. 
Asymmetric Information. Efficiency and government roles. Economic perspectives 
on environmental issues. Definition of sustainability. Introduction to resource 
economics. Introduction to economics of pollution. Introduction to environmental 
valuation.

01123223 เศรษฐศาสตร�การตลาดและการวเิคราะห�ราคาสนิค�าเกษตร 3(3-0-6)
(Economics of Agricultural Marketing and Price Analysis)

วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01101181
ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับการตลาดสินค�าเกษตรและอาหาร ลักษณะตลาดสินค�าเกษตรและ

อาหาร โครงสร�าง พฤติกรรมและผลการดําเนินงานของตลาดสินค�าเกษตรและอาหาร ความเช่ือมโยง
ของตลาดและความแตกต�างของราคาสินค�าเกษตรและอาหาร กลยุทธ�การกําหนดราคาสินค�าเกษตร
และอาหารในทางปฏิบัติ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�าเกษตรและอาหาร ตลาดซื้อขาย
สินค�าเกษตรล�วงหน�า กรณีศึกษาการตลาดสินค�าเกษตรและอาหารไทย 

Introduction to agricultural product and food marketing, characteristics of 
agricultural product and food marketing, structure-conduct performance of 
agricultural product and food market, market linkages and price differences, 
strategies of agricultural product and food price determination in practice, 
variability of agricultural and food prices, agricultural future market. Case studies 
of agricultural product and food market in Thailand.

01123224 เศรษฐศาสตร�มหภาคประยกุต�และการเงนิระหว�างประเทศ 3(3-0-6)
(Applied Macroeconomics and International Finance)

วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01101182
ความสําคัญของเศรษฐกิจมหภาคและการเงินระหว�างประเทศต�อภาคเกษตรและอาหาร 

ตลาดการเงินตราระหว�างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถในการแข�งขัน และป�จจัยอธิบาย
อัตราแลกเปลี่ยน ประเด็นที่เกี่ยวข�องกับเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจการเกษตรและอาหารของโลกและ
ของไทย ระบบเศรษฐกิจมหภาคแบบเป�ด ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แบบจําลองอุปสงค�
มวลรวมและอุปทานมวลรวม และพ้ืนฐานเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข�องกับการบริโภคและการลงทุน
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Importance of macroeconomics and international finance to agri-food 
sector. Foreign exchange market, exchange rate, competitiveness and factors 
explaining exchange rates. Issues in macroeconomics, world and Thai’s economy 
agri-food sector, open economy macroeconomics, growth theory, aggregate 
demand and aggregate supply model. Macroeconomic foundation relating to 
consumption and investment.

01123321 เศรษฐมิติสําหรับเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธรุกิจเกษตร 3(3-0-6)
(Econometrics for Applied Economics and Agribusiness) 

วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01123221 
การประยุกต�วิธีการทางสถิติและเศรษฐมิติกับแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร�เกษตร การกะ

ประมาณสมการถดถอยเชิงเส�นตรงกับแบบจําลองอุปสงค� อุปทาน และฟ�งก�ช่ันการผลิตด�วยวิธีกําลัง
สองน�อยที่สุด การใช�ตัวแปรหุ�นในการกะประมาณสมการถดถอย ป�ญหาและการแก�ป�ญหาโดยทั่วไป
ในการกะประมาณแบบจําลองเศรษฐมิติ การพยากรณ�โดยอาศัยข�อมูลอนุกรมเวลา 

Applications of statistics and econometrics methods to agricultural 
economic models. Estimation of linear regression model of supply, demand and 
production functions using ordinary least-squares method. Estimation with dummy 
variables. Typical problems and remedies for estimating econometrics model. Time 
series forecasting.

01123322 เศรษฐศาสตร�การจัดการธรุกิจฟาร�ม 3(3-0-6)
(Managerial Economics for Farm Business) 

วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01101181 หรือ 01123101 
ธุรกิจฟาร�ม การจัดการ และการตัดสินใจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�ที่ใช�ในการจัดการธุรกิจฟาร�ม 

ข�อมูลและแหล�งข�อมูลที่สําคัญสําหรับการวัดผลการดําเนินงานของฟาร�ม การวิเคราะห�ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจฟาร�ม การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมที่มีต�อการดําเนินงานของธุรกิจฟาร�ม การ
วางแผนรวมทั้งหมดของธุรกิจฟาร�ม การจัดการความเสี่ยงและความไม�แน�นอนในธุรกิจฟาร�ม 

Farm business, management and decision. Economics theory for farm 
business management. Data and source of data for farm performance 
measurement. Farm business performance analysis. Environmental analysis for 
farm business performance. Farm business planning. Farm business risks and 
uncertainly management.

01123331 กฎหมายและกฎระเบยีบทางธรุกจิเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)
(Agri-Food Business Law and Regulation) 

กฎหมาย และกฎระเบียบทางธุรกิจที่เก่ียวข�องกับการบริหารจัดการและภาษี กฎหมายการจ�าง
งาน กฎหมายผู�บริโภค กฎระเบียบในการดําเนินกิจการ และการเงิน กฎหมายสิ่งแวดล�อมและความ
รับผิดชอบต�อสังคม กฎหมายธุรกิจระหว�างประเทศ กฎหมายทางการเกษตร กฎระเบียบทาง
สิ่งแวดล�อมของภาคเกษตร กฎหมายอาหาร มาตรการและกฎระเบียบทางการค�าสินค�าเกษตรและ
อาหาร กฎหมายและกฎระเบียบในการทําธุรกิจเกษตรระหว�างประเทศ มีกรณีศึกษา
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Business regulation and legal. Administrative law and taxation. Employment 
and consumer protection laws. Regulations of securities, corporate governance, 
and financial markets. Environmental law and corporate social responsibilities. 
International legal and global commerce. Agriculture law, food law and 
environment regulation of agriculture. Agriculture and food trade measure and 
regulation. Agriculture and food law and regulation for agribusiness firm. Case 
study in agribusiness.

01123332 การวิเคราะห�ข�อมูลเพื่อการบริหารการปฏิบัติการทางด�านธุรกิจเกษตร
และอาหาร 3(3-0-6)

(Data Analytics for Operations Management in Agri-food Business) 
วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01123221 

บทบาทของการวิเคราะห�ข�อมูลทางธุรกิจสําหรับธุรกิจเกษตร ความท�าทายใหม�ทางธุรกิจ
เกษตร การปรับกระบวนการคิดเกี่ยวกับการใช�ข�อมูลเป�นพ้ืนฐานการตัดสินใจ การใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซอฟแวร�สมัยใหม� และวิทยาการข�อมูลสารสนเทศในการจัดการธุรกิจเกษตร การ
วิเคราะห�ข�อมูล การจัดการข�อมูล และกรอบการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงเทคนิค ระบบข�อมูลขนาดใหญ� 
แบบจําลองพยากรณ�อุปสงค� และการวิเคราะห�สถานการณ�ตลาด การบริหารคลังสินค�า การ
ออกแบบผลิตภัณฑ�และกระบวนการ และระบบข�อมูล การจัดการการผลิต ห�วงโซ�อุปทาน และโลจิ
สติกส� การบริหารคุณภาพ และเทคนิคทางสถิติในธุรกิจเกษตร ระบบการผลิตแบบทันเวลา และแบบ
ลีนในธุรกิจเกษตร การกําหนดกําลังการผลิต ทําเลที่ตั้ง เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต กล
ยุทธ�สําหรับการบริหารปฏิบัติการและการจัดองค�กรธุรกิจเกษตร กรณีศึกษาธุรกิจเกษตร และมี
การศึกษานอกสถานที่ 

Role of business data analysis for agribusiness. New challenges in 
agribusiness. Revolutionizing the thinking process about information-based 
decision making. Using of information technology, modern software and data 
science in agribusiness management. Data analysis, data management and data 
analytics framework. Big data analytics, demand forecasting model and market 
situation analysis. Warehouse management, product and process design, data 
management system. Production management, supply chain and logistics 
management, quality management, statistical techniques in agribusiness. Just-in 
time and Lean production systems in agribusiness. Capacity and location 
determination, production planning and controlling techniques. Strategies for 
operating management and organizing in agribusiness. Case studies and field 
trips required. 
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01123333 การวิเคราะห�ตลาดสําหรับการจัดการและการเป�นผู�ประกอบการในธุรกิจเกษตรและ
อาหาร 3(3-0-6)

(Market Analytics For Agri-Food Business Management and Entrepreneur)
วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01123212 

ข�อมูลในธุรกิจเกษตรและอาหาร การรวบรวม การเตรียม และการตรวจสอบข�อมูล สถิติเชิง
พรรณนาเพ่ือวิเคราะห�ตลาด สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห�ความสัมพันธ�
ระหว�างป�จจัย การวิเคราะห�พฤติกรรมผู�บริโภค การวิเคราะห�ป�จจัย และการจัดกลุ�มด�วยเทคนิคสําหรับ
การตลาด

Data in agricultural and food business. Collecting, preparing and checking 
data. Descriptive statistics for market analysis. Hypothesis and hypothesis testing 
and correlation among variables. Consumer behavior analysis. Factor analysis and 
cluster analysis for marketing. 

01123334 การวิเคราะห�แผนธุรกิจและการลงทุนสําหรับผู�ประกอบการธุรกิจเกษตรและ
อาหาร 3(3-0-6)

(Business Plan and Investment Analysis for Agri-Food Business Entrepreneur)
วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01123213 

การพัฒนาธุรกิจสําหรับผู�ประกอบการธุรกิจเกษตร กระบวนการและกลยุทธ�ในการนําเสนอ
โครงการลงทุนและการเขียนแผนธุรกิจ การศึกษาความเป�นไปได�ของโครงการ เครื่องมือทางการเงินใน
การการประเมินค�าการลงทุน การวางแผนการดําเนินงานและบริหารจัดการโครงการลงทุน กระบวนการ
และกลยุทธ�การนําเสนอโครงการ

Business Concept development for agribusiness entrepreneur. Business plan 
and investment project presentation strategy and process. Project feasibility study. 
Financing tools for appraisal process. Investment project implementation planning 
and management. Project pitching process and strategies.

01123341 การจดัการเชิงกลยุทธ�สําหรับผู�ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร  3(3-0-6)
(Strategic Management for Agri-Food Business Entrepreneur) 

แนวคิดอย�างเป�นระบบของการจัดการเชิงกลยุทธ�ในการวิเคราะห�ป�ญหา การวางแผน และการ
ตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางและความสําเร็จของธุรกิจและการเป�นผู�ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร 
การวิเคราะห�กรณีศึกษาที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร 

Systematic approach of strategic management processes to problem analysis, 
planning, and decision making for business direction and agri-food business 
entrepreneur. Case studies analysis related to agri- food business. 
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01123342 ธุรกิจเกษตรและอาหารระหว�างประเทศ 3(3-0-6)
(International Agri-Food Business) 

โลกาภิวัฒน�กับธุรกิจเกษตรข�ามพรมแดน ประโยชน�จากการค�า ความได�เปรียบด�านป�จจัยการ
ผลิต ต�นทุนการค�า กฎระเบียบการค�า การค�าระหว�างประเทศ การตลาดระหว�างประเทศ การวิจัยและ
พัฒนา รูปแบบการทําธุรกิจเกษตรและอาหารระหว�างประเทศ การทําให�เป�นภายใน การแข�งขันระหว�าง
ประเทศ ความเสี่ยงด�านอตัราแลกเปลีย่น และการเมือง ภาษีระหว�างประเทศ 

Globalization and agribusiness across border. Gain from trade. Factor 
advantage. Trade costs, International trade rules. Global marketing. research and 
development. Multinational agri-food business formation. Internalization. 
Competitive interactions. Foreign exchange risk. Political risk. International taxation. 

01123351 ทฤษฎีและนโยบายการค�าสินค�าเกษตรระหว�างประเทศ 3(3-0-6)
(International Agricultural Trade Theory and Policy) 
วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01123222 

ความสําคัญและบทบาทของการค�าสินค�าเกษตรระหว�างประเทศ ผลิตภาพแรงงาน และหลัก
ความได�เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีป�จจัยการผลิตเฉพาะเจาะจง และการกระจายรายได� ทรัพยากร
และการค�า ทฤษฎีการค�าระหว�างประเทศทั่วไป การประหยัดต�อขนาดจากภายนอก และการเลือกที่ตั้ง
ระหว�างประเทศของหน�วยผลิต บทบาทของบริษัทในระบบเศรษฐกิจโลก การตัดสินใจส�งออก การจ�าง
ผลิต และบรรษัทข�ามชาติ เครื่องมือของนโยบายการค�า นโยบายการค�าที่เป�นภาษีและไม�ใช�ภาษี เขต
การค�าพิเศษ เศรษฐกิจการเมืองกับนโยบายการค�าระหว�างประเทศ นโยบายการค�าระหว�างประเทศใน
ประเทศกําลังพัฒนา ประเดน็ความขัดแย�งในนโยบายการค�าระหว�างประเทศ 

Importance and role of international agricultural trade. Labor productivity 
and comparative advantage. Specific factor model and income distribution. 
Resources and trade. Standard trade model. External economies of scale and 
international location of production firms. Role of firms in the global economy. 
Export decisions, outsourcing and multinational enterprises. Instruments of trade 
policy. Tariff and non-tariff policies. Preferential trade area. Political economy of 
trade policy. Trade policy in developing countries. Controversies in trade policy.

01123352 เศรษฐศาสตร�อุตสาหกรรมและการวิเคราะห�ห�วงโซ�คุณค�าเกษตรและอาหาร  
3(3-0-6)

(Economics Industrial Organization and Agri-Food Value Chain 
Analysis) 
วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01123223 

ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับห�วงโซ�คุณค�าของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ความแตกต�างในตัว
สินค�า คุณภาพ และผู�บริโภค ข�อมูลคุณภาพอาหารที่ไม�เท�าเทียม ฉลากอาหาร การกําหนดราคาเชิงกล
ยุทธ�ในห�วงโซ�คุณค�าของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร นวัตกรรม ความร�วมมือและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมในห�วงโซ�คุณค�าของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาห�วง
โซ�คุณค�าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทย 

27



An introduction to agro-food value chain. Product differentiation, Quality, and 
consumer. Asymmetric information on food quality. Food labelling. Strategic pricing in 
agro-food value chain. Innovation. Coordination and industrial standard in agro-food value 
chain. Food security. Case studies of agro-food value chain in Thailand. 

01123353 การวิเคราะห�ข�อมูลสําหรับนักเศรษฐศาสตร�เกษตรและอาหาร 3(3-0-6)
(Data Analytics for Agri-Food Economists) 
วิชาท่ีต�องเรียนมาก�อน: 01123321 

การนําเสนอข�อมูลเชิงภาพ การเล�าเรื่องผ�านข�อมูล ข�อมูลขนาดใหญ� การเรียนรู�ด�วยเครื่องจักรสมอง
กล การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงบรรยาย การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงตรวจสอบ เทคนิคการค�นหาการเกาะกลุ�ม หรือการ
กระจุกตัวของข�อมูล เทคนิคการลดขนาดของข�อมูลท่ีมีขนาดใหญ�มาก เทคนิคการวิเคราะห�สมการถดถอย 
เทคนิคการพยากรณ�ด�วยข�อมูลอนุกรมเวลา การประยุกต�เพื่อการวิเคราะห�ทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 

Data visualization. Storytelling with data. Big Data. Machine learning. Descriptive 
analytics. Diagnostic analytics. Predictive analytics. Cluster analysis. Factor analysis. 
Regression analysis and time-series forecasting. Applications in agricultural economics. 

01123354 เศรษฐศาสตร�การพัฒนาและนโยบายเกษตร 3(3-0-6)
(Development Economics and Agricultural Policy) 
วิชาท่ีต�องเรียนมาก�อน: 01123224 

ความหมายและเป�าหมายของการพัฒนา พัฒนาการและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร�างทางเศรษฐกิจ บทบาทของนโยบายต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห�
ผลกระทบของนโยบาย นโยบายการเกษตร นโยบายอาหาร นโยบายนวัตกรรม นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
นโยบายพัฒนาทุนมนุษย� บทเรียนจากประสบการณ�ด�านการพัฒนาท้ังในและต�างประเทศ 

Definitions and goals of development. Economic growth and development. 
Economic transformation. Roles of policies on agribusiness and economic development. 
Policy impact assessment. Agricultural policy. Food policy. Innovation policy. Digital 
economy policy. Human capital policy. Lessons from development experiences in Thailand 
and other countries.

01123355 เศรษฐศาสตร�การบริโภคอาหาร 3(3-0-6)
(Economics of Food Consumption) 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�การบริโภคอาหาร ความพึงพอใจในความเสี่ยงต�อการบริโภคอาหาร อุป
สงค�ของผู�บริโภคที่มตี�อคุณลักษณะของสนิค�าอาหาร ผลกระทบของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีต�อ
สุขภาพ ผลกระทบของแนวคิดจริยธรรมและสิ่งแวดล�อมต�อการบริโภคอาหาร การบริโภคอาหารในและ
นอกบ�าน การสูญเสียอาหารและอาหารที่ถูกทิ้ง นโยบายอาหารในประเทศไทยและในต�างประเทศ 
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Economic theories of food consumption. Risk preferences on food consumption. 
Demand for food attributes. Effects of food consumption on health. Effect of ethical 
and environmental concepts on food consumption. Consumption of food away from 
home and food at home. Food loss and food waste. Food policy in Thailand and 
abroad. 

01123361 การจดัการความเสี่ยงทางการเกษตร 3(3-0-6)
(Risk Management in Agriculture) 

ความเสี่ยงและความไม�แน�นอนทางการเกษตร กระบวนการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจฟาร�ม 
การวัดทัศนคติต�อความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยงของธุรกิจฟาร�ม ทางเลือกในการจัดการกับ
ความเสี่ยง เครื่องมือในการจัดการกับความเสี่ยงทางการเกษตร กรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงทาง
การเกษตร

Risk and uncertainty in agriculture. Strategic risk management process for 
farm business. Risk preference determination. Risk identification and assessment for 
farm business. risk management alternatives. Tools for risk management in 
agricultural. Case studies on risk management in agriculture.

01123371 เศรษฐศาสตร�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 3(3-0-6)
(Natural Resource and Environmental Economics) 
วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01123222 

การจําแนกประเภทของทรัพยากร ความสัมพันธ�ระหว�างการเกษตร สิ่งแวดล�อม ทรัพยากร 
และสวัสดิภาพของสังคม ป�ญหาด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรในภาคเกษตร หลักเศรษฐศาสตร�เพ่ือ
การใช�ประโยชน�และอนุรักษ�ทรัพยากร หลักเศรษฐศาสตร�สําหรับการจัดการมลพิษ 

Classification of natural resources. Relationships among agriculture, 
environment, natural resources, and social welfare. Environmental and resource 
problems in agricultural sector. Economic principles for natural resource use and 
conservation. Economic principles for pollution management. 

01123372 การจดัการเศรษฐกิจสีเขยีวและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
(Green Economy Management and Sustainable Development) 

ความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดล�อมและการพัฒนาอย�างยั่งยืน แนวคิดทุนธรรมชาติ การ
พัฒนาของแนวคิดเชิงสิ่งแวดล�อมนิยม แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว แนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพและ
เศรษฐกิจหมุนเวียน บทบาทและความสัมพันธ�ของสิ่งแวดล�อมกับระบบเศรษฐกิจและธุรกิจการเกษตร 
โมเดลของป�ญหาและการจัดการสิ่งแวดล�อม แนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน การประเมินความยั่งยืน 
การจัดการสิ่งแวดล�อมภายใต�การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทั้งในด�านผลกระทบและแนว
ทางการปรับตัว นวัตกรรมใหม�สําหรับการจัดการสิ่งแวดล�อมและการพัฒนาอย�างยั่งยืน คาร�บอนฟุตพ
ริ้นท�และวอเทอร�ฟุตพริ้นท�ในภาคธุรกิจเกษตร กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล�อมและการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืนในต�างประเทศ 
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Importance of green management and sustainable development. Natural 
Capital concept. Revolution of environmentalism. Green economy concept. Bio-
economy and circular economy concept. Roles and relationship between 
environment and economy. Models of problem and environmental management. 
Sustainable development concept. Sustainability assessment. Green management 
under climate change and climate variation. Innovation for green management and 
sustainable development. Carbon footprint and water footprint in agribusiness. Case 
studies of green management and sustainable development in foreign countries. 

01123373 เศรษฐศาสตร�การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6)
(Economics of Climate Change)

สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นเชิงเศรษฐศาสตร�ของ
ป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปลดปล�อยก�าซเรือนกระจก และการปรับตัวต�อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรและธุรกิจ นโยบายที่เก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเป�นธรรมในการรับมือและบรรเทาป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาอย�างยั่งยืน 

Causes and impacts of climate change. Economic issues of climate change. 
Climate change mitigation and adaptation in agricultural and business sector. 
Climate change related policies. Fairness in response and climate change mitigation. 
Climate change and sustainable development. 

01123374 นโยบายเพือ่การพัฒนาสีเขียว 3(3-0-6)
(Policy for Green Development) 
วิชาที่ต�องเรียนมาก�อน: 01123222 

ความสําคัญของนโยบายเพ่ือการพัฒนาสีเขียว การกําหนดป�ญหาสิ่งแวดล�อมและเป�าหมาย
ของนโยบายสีเขียว ประเภทของเครื่องมือเชิงนโยบาย แนวทางการเลือกเครื่องมือเชิงนโยบาย นโยบาย
สําหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ป�จจัยเชิงสถาบัน กฎหมาย และข�อบังคับด�าน
สิ่งแวดล�อม ประเด็นด�านนโยบายและแนวทางการแก�ไขป�ญหา กรณีศึกษา. 

Importance of policy for green development. Defining environmental 
problems and green policy goals. Classification of policy instruments. Selection of 
policy instruments. Policies for management of natural resources and ecosystems. 
Environmental institutions, laws and regulations. Policy issues and potential 
solutions. Case Studies. 
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01123375  การประเมนิมลูค�าทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมสําหรับทรัพยากรเกษตร 3(3-0-6) 
(Natural Resource and Environmental Valuation for Agricultural 

Resources)
มูลค�าของทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมในภาคเกษตร ความสําคัญของมูลค�าทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม หลักการและเทคนิคทางเศรษฐศาสตร�ว�าด�วยการประเมินมูลค�าทางการเกษตร
Value of resource and environment in agricultural sector. Importance of 

economic value of natural resource and environment. Economic principle and 
techniques of economic valuation for agriculture.

01123381 เศรษฐศาสตร�การจัดการมลพิษและของเสีย 3(3-0-6)
(Economics of Pollution and Waste Management) 

นิยามและประเภทของมลพิษและของเสีย สาเหตุทางเศรษฐศาสตร�ของมลพิษและของเสีย 
เหตุผลในการแทรกแซงกลไกตลาดของภาครัฐ ระดับมลพิษที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือนโยบายสําหรับ
การจัดการมลพิษและของเสีย ทฤษฎีการต�อรองของโรนัลด� โคส ภาษีมลพิษ มาตรการสั่งการและการ
ควบคุม มาตรฐานการผลิตที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม เครื่องมือทางการเงินสําหรับการจัดการมลพิษ 
เครื่องมือการสะกิดเพ่ือการจัดการมลพิษ กรณีศึกษาการจัดการมลพิษและของเสีย 

Definitions and classifications of pollution and wastes. Economic causes of 
pollution and wastes. Rationale for government intervention. Efficient level of 
pollution. Policy instruments for pollution and wastes management. Coase Theorem. 
Pollution tax. Command and control measure. Environmentally friendly production 
standards. Financial tools for pollution management. Nudge for pollution 
management. Case studies on pollution and waste management.

01123441 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)
(Agri-Food Business Information Systems) 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตรและอาหาร โครงสร�างพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีติดต�อสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบความปลอดภัยและการชําระเงิน กลยุทธ�สําหรับ
การตลาดสินค�าเกษตรออนไลน� ระบบฐานข�อมูล การประยุกต�ใช�งานเอ็กเซล และวิชวลเบสิก
แอพพลิเคช่ันเป�นเครื่องมือสนับสนุนในการทําการตลาดสินค�าเกษตรออนไลน� และกรณีศึกษาสําหรับ
ธุรกิจเกษตรและอาหาร

Fundamental of agri-food business information systems, infrastructure, 
communication and telecommunication technology, security and payment systems, 
e-marketing agri-food business strategy, database system, using Excel and visual 
basic application as supporting tool for agri-food business. Case study for agri-food 
business.
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01123461 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร�เกษตรและอาหาร 3(3-0-6)
(Operations Research for Agri-Food Economics) 

แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การประยุกต�แบบจําลองเชิงเส�นตรงเพ่ือการตัดสินใจ 
เทคนิคการสร�างแบบจําลองเชิงเส�น การประยุกต�แบบจําลองเชิงเส�นในโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกต�
แบบจําลองอินทิเจอร�โปรแกรมมิ่ง การประยุกต�แบบจําลองการขนส�ง การประยุกต�แบบจําลองโครงข�าย
ทางการเกษตร การประยุกต�แบบจําลองเชิงเส�นตรงกับแบบจําลองหลายตัวแทน

Concepts of operations research. Applications of linear programming model 
for decision making. Techniques of linear programming model development. 
Applications of linear programming model in software packages. Applications of 
integer programming model. Applications of transportation model. Applications of 
agricultural network model. Applications of linear programming model in multi agent 
system model.

01123481 เศรษฐศาสตร�การท�องเที่ยวและนันทนาการ 3(3-0-6)
(Economics of Recreation and Tourism Management) 

ความหมายและประเภทของการท�องเที่ยวและนันทนาการ กรอบแนวคิดและเครื่องมือทางการ
ตลาดสําหรับการจัดการธุรกิจการท�องเที่ยวและนันทนาการ กรอบแนวคิดและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร�สําหรับการจัดการธุรกิจการท�องเที่ยวและนันทนาการ ป�ญหาจากการท�องเที่ยวและ
นันทนาการ แนวนโยบายสําหรับการแก�ป�ญหาของอุตสาหกรรมท�องเที่ยวและนันทนาการ

Definitions and classifications of recreation and tourism. Marketing 
frameworks and tools for recreation and tourism management. Economic 
frameworks and tools for recreation and tourism management. Problems from 
recreation and tourism industry. Regulatory policy for the recreation and tourism 
industry.

01123490 สหกิจศกึษา 6
(Cooperative Education) 

การปฎิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราวตามโครงงานที่ได�รับมอบหมายตลอดจนจัดทํา
รายงานและการนําเสนอ

On the job training as a temporary employee according to the assigned 
project including report writing and presentation.

01123494 ประเด็นร�วมสมัยทางเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)
(Contemporary Issues in Applied Economics and Agribusiness)

ประเด็นร�วมสมัยทางเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร ในระดับปริญญาตรี หัวข�อเรื่อง
เปลี่ยนไปในแต�ละภาคการศึกษา 

Contemporary issues in applied economics and agribusiness at the 
bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester. 
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01123499 โครงงานทางเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 6
(Senior Project in Applied Economics and Agribusiness)

การประมวลองค�ความรู�ด�านต�าง ๆ ที่ได�ศึกษามาเข�าด�วยกันอย�างเป�นระบบ ทั้งการวิเคราะห�และ
ออกแบบระบบ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช�ในการวิเคราะห�ป�ญหา การวิเคราะห�และออกแบบฐานข�อมูล และ
องค�ความรู�ด�านเศรษฐศาสตร�และการจัดการที่ได�จากการศึกษาวิชาแกน รวมทั้งความรู�เฉพาะด�านที่
ศึกษาในวิชาเอกเลือกต�าง ๆ เพ่ือจัดทําโครงงานที่เกี่ยวข�องกับทางด�านเศรษฐศาสตร�หรือการบริหาร
จัดการธุรกิจเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล�อม ที่นําไปใช�งานจริงได� โดยลักษณะโครงงานจะเป�นโครงงานที่
สามารถปรับใช�เพ่ือตอบป�ญหาชุมชน สังคม หรือหน�วยงานใดหน�วยงานหนึ่ง

Synthesize knowledge and skills acquired from core and elective subjects, 
especially analyzing and designing skills, in a systematic way. Develop the tools for 
problem solving as well as database design and analysis skills. Apply theory on 
economics and management to develop a practical project related to agri-food 
business and environmental management. The project.
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เกณฑ�การคดัเลอืกเข�าสาขา
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร ภาควิชา

เศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร� จะพิจารณาคัดเลือกนิสิตช้ันป�ที่ 2 เข�าสาขา

ย�อย จํานวน 3 สาขา ดังนี้

1. สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและการเป�นผู�ประกอบการ

2. สาขาเศรษฐศาสตร�เกษตรและอาหาร

3. สาขาเศรษฐศาสตร�สิ่งแวดล�อมและการพัฒนาอย�างยั่งยืน

วิธีการและหลักเกณฑ�ในการคัดเลือกนิสิตเข�าศึกษาในสาขาย�อยต�าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิธีการคัดเลือก จะใช�ผลการเรียนเฉลี่ยที่ได�จากผลการสอบเฉพาะรายวิชาเฉพาะบังคับ 

จํานวน 11 รายวิชา (36 หน�วยกิต) คือวิชา 01101181, 01101182, 01123121, 01123211, 

01123212, 01123213, 01123221, 01123222, 01123223, 01123224 และวิชา 01130171 หารด�วย 

36 เป�นเกณฑ�คัดเลือก นิสิตที่ได�ผลการเรียนเฉลี่ยสูงกว�า จะมีโอกาสได�สาขาที่ตนเองเลือกมากกว�านิสิต

ที่ได�ผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากว�า และหากนิสิต ลงทะเบียนเรียนไม�ครบ 11 วิชา คณะกรรมการฯ จะใช� 36 

หารเช�นกัน ดังตัวอย�าง

วิชา หน�วยกติ
ผลการสอบ นาย A ผลการสอบ นาย B

เกรด คะแนนทีไ่ด� เกรด คะแนนทีไ่ด�

01101181 เศรษฐศาสตร�จุลภาค 1 3 B 9 W 0

01101182 เศรษฐศาสตร�มหภาค 1 3 C+ 7.5 B 9

01123121 คณิตเศรษฐศาสตร�ประยุกต� 4 B+ 14 C+ 10

01123211 การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหารเบ้ืองต�น 3 A 12 A 12

01123212 การตลาดสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร 3 A 12 A 12

01123213 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร 3 B 9 B 9

01123221 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร 4 C 8 C+ 10

01123222 เศรษฐศาสตร�จุลภาคประยุกต� 4 C 8 I/N 0

01123223 เศรษฐศาสตร�การตลาดและการวิเคราะห�ราคาสินค�า

เกษตร
3 C 6 A 12

01123224 เศรษฐศาสตร�มหภาคประยุกต�และการเงินระหว�าง 

ประเทศ
3 C 6 F 0

01130171 การบัญชีการเงิน 3 C 6 B 9

รวม 36 97.5 83

คะแนนเฉลีย่ นาย A 2.71 นาย B 2.31
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หมายเหตุ รายวิชาเฉพาะบังคับ 11 รายวิชาที่นํามาเป�นเกณฑ�ในการคัดเลือกสาขา หากรายวิชาใดที่

นิสิตถอนโดย ติดสัญลักษณ� W หรือสอบตก ได�ระดับคะแนน F หรือ ไม�ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ 

หรือคะแนนไม�สมบูรณ� (I/N) ในการคํานวณ จะให�ค�าเป�น 0 (ศูนย�) เหมือนกันทั้ง 3 กรณี ยกเว�นกรณี

ที่นิสิตถอนโดยตดิ W และได�ทําการลงทะเบียนใหม�แล�วผ�านได�เกรดเป�นทีเ่รียบร�อยแล�ว W นั้นจะไม�ถูก

นํามาคิดในคะแนนเฉลี่ยเพ่ือเลือกสาขา ซึ่งหลักเกณฑ�นี้จะใช�เฉพาะการคํานวณเพ่ือคัดเลือกนิสิตเข�า

สาขาเท�านั้น ไม�เกี่ยวข�อง กับการคํานวณเกรดเฉลี่ยของฝ�ายสํานักบริหารการศึกษา

2. คณะกรรมการพิจารณารับนิสิตเข�าสาขาโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในข�อ 1 โดยนิสิตที่

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะได�รับการพิจารณาก�อน หลังจากนั้นจะเป�นนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยในลําดับถัดไป 

ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาจากสาขาที่นิสิตเลือกในลําดับที่ 1 ก�อน หากสาขาที่นิสิตเลือกในลําดับ

ที่ 1 เต็ม จะพิจารณาในลําดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ

3. ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ย (รายวิชาเฉพาะบังคับ 11 รายวิชา) เท�ากันและจํานวนนิสิตที่เลือก

สาขามากกว�าจํานวนนิสิตที่สาขาประกาศรับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของ

รายวิชาที่แต�ละสาขากําหนด ดังนี้

สาขา คะแนนเฉลี่ยรายวิชาท่ีกําหนด

1. สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและการเป�น

ผู�ประกอบการ

01123211 การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหารเบ้ืองต�น

01123212 การตลาดสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร

01123213 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร

01130171 การบัญชีการเงิน

2. สาขาเศรษฐศาสตร�เกษตรและอาหาร 01101181 เศรษฐศาสตร�จุลภาค 1

01101182 เศรษฐศาสตร�มหภาค 1

01123222 เศรษฐศาสตร�จุลภาคประยุกต�

01123223 เศรษฐศาสตร�การตลาดและการวิเคราะห�ราคาสินค�าเกษตร

01123224 เศรษฐศาสตร�มหภาคประยุกต�และการเงินระหว�างประเทศ

3. สาขาเศรษฐศาสตร�สิ่งแวดล�อมและการ

พัฒนาอย�างยัง่ยนื

01101181 เศรษฐศาสตร�จุลภาค 1

01101182 เศรษฐศาสตร�มหภาค 1

01123222 เศรษฐศาสตร�จุลภาคประยุกต�

01123223 เศรษฐศาสตร�การตลาดและการวิเคราะห�ราคาสินค�าเกษตร

01123224 เศรษฐศาสตร�มหภาคประยุกต�และการเงินระหว�างประเทศ

4. นิสิตทุกคนต�องเลือกสาขาย�อย โดยเรียงลําดับตามความต�องการที่ชอบจากมากไปหาน�อย 
จํานวน 3 ลําดับ ให�ครบ ทั้งนี้หากนิสิตไม�เลือกสาขาในระยะเวลาที่กําหนด หรือเลือกไม�ครบตามสาขา 
คณะกรรมการคัดเลอืกจะพิจารณาเลือกสาขาให�นิสิตตามความเหมาะสม



ผู�บริหาร คณาจารย�
ภาควชิาเศรษฐศาสตร�
เกษตรและทรัพยากร

ป�จจุบันภาควิชาฯ มีคณาจารย�และเจ�าหน�าที่
สนับสนุนรวมทั้งหมดจํานวน 70 คน แบ�งเป�น อาจารย�
ประจํา 37 คน อาจารย�พิเศษ 20 คน และเจ�าหน�าที่
สนับสนุนสายวิชาการ 13 คน สําหรับอาจารย�ประจํามี
คณาจารย�ที่ดํารงตําแหน�งตามคุณวุฒิและตําแหน�งทาง
วิชาการดังนี้

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 36 คน

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท 1 คน 

(อยู�ในระหว�างลาศึกษาต�อ)

แบ�งตามตําแหน�งทางวิชาการได�ดังนี้

- รองศาสตราจารย� 6 คน

- ผู�ช�วยศาสตราจารย� 20 คน

- อาจารย� 11 คน

ผศ.ดร.กัมปนาท  วิจิตรศรีกมล

หัวหน�าภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร

ผู�บรหิารภาควิชาเศรษฐศาสตร�
เกษตรและทรพัยากร

ผศ.ดร.กุลภา  กุลดิลก

รองหัวหน�าภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร

ฝ�ายบริหาร

ผศ.ดร.รวิสสาข�  สุชาโต

รองหัวหน�าภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร 

ฝ�ายวิชาการ
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ผศ.ดร.อุชุก  ด�วงบุตรศรี

รองหัวหน�าภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร 

ฝ�ายวิเทศสัมพันธ�และสารสนเทศ

ผศ.ดร.เออวด ี เปรมัษเฐียร

รองหัวหน�าภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร 

ฝ�ายการเงิน

นางสาวกชกร ธรรมโอรส

เลขานุการภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร

ผศ.ดร.อารียา  โอบิเดียกวู

รองหัวหน�าภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร 

ฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.ดร.สุวรรณา  สายรวมญาติ

รองหัวหน�าภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร 

ฝ�ายกิจการนิสิต
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รศ.ดร.กาญจนา  ศรีพฤทธ์ิเกียรติ ผศ.ดร.วิศิษฐ�  ลิ้มสมบุญชัย รศ.ดร.อิสริยา  บุญญะศิริ ผศ.ดร.รวิสสาข�  สุชาโต

ผศ.ดร.กุลภา  กุลดลิก ผศ.ดร.อารียา  โอบิเดียกวู ผศ.ดร.ณัฐพล  พจนาประเสริฐ ดร.ม.ล.กณุฑลรตัน�  ทวีวงศ�

ผศ.ดร.ชญาดา  ภัทราคม อ.ดร.โสภณ แย�มกลิ่น

อาจารย�ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร



ประจําป�การศกึษา 2564

ผศ.ดร.กมัปนาท  เพญ็สุภา
รหัสอาจารย�ที่ปรึกษา G 2066

โทรศัพท� 0 2561 3467 ต�อ 148

E-mail: fecoknp@ku.ac.th

อ.ดร.จุมทิพย�  เสนยี�รัตนประยรู
รหัสอาจารย�ที่ปรึกษา G 2081

โทรศัพท� 0 2561 3467 ต�อ 119

E-mail: jumtip.senee@gmail.com

อ.ดร.ณิธิชา  ธรรมธนากลู
รหัสอาจารย�ที่ปรึกษา G 2068

โทรศัพท� 0 2561 3467 ต�อ 137

E-mail: nithicha.t@ku.th

ผศ.ดร.ธนาภรณ�  อธิป�ญญากลุ
รหัสอาจารย�ที่ปรึกษา G 2075

โทรศัพท� 0 2561 3467 ต�อ 150

E-mail: thanaporn.at@ku.th

ผศ.ดร.นภสม  สินเพิม่สุขสกลุ
รหัสอาจารย�ที่ปรึกษา G 2076

โทรศัพท� 0 2561 3467 ต�อ 151

E-mail: nopasom.s@ku.th

อ.ดร.บวร  ตันรัตนพงศ�
รหัสอาจารย�ที่ปรึกษา G 2080

โทรศัพท� 0 2561 3467 ต�อ 118

E-mail: borworn.t@ku.th

อ.ดร.มนต�ชยั  พนิิจจิตรสมุทร
รหัสอาจารย�ที่ปรึกษา G 2022

โทร 0 2561 3467 ต�อ 138

E-mail: montchai.p@ku.th

ผศ.ดร.สันต ิ แสงเลิศไสว
รหัสอาจารย�ที่ปรึกษา G 2072

โทร 0 2561 3467 ต�อ 125

E-mail: saaanti77@yahoo.com

อาจารย�ที่ปรกึษานิสิต
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รศ.ดร.กาญจนา  ศรีพฤทธิเ์กียรติ
(Assoc. Prof. Dr. Kanchana Sripruetkiat)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 2533
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2539
B.S. (Business Administration) Utah State University, U.S.A., 2541
M.B.A., M.S. (Business information systems) Utah State University, U.S.A., 2541
Ph.D. (Economics) Utah State University 2545
สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการห�วงโซ�อุปทานอาหาร
รหัส G2017 โทร 0 2561 3467 ต�อ 121 E-mail: kanchana.sr@ku.th

รศ.ดร.ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ�

(Assoc. Prof. Dr. Prapinwadee Sirisupluxna)

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร�), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2531 

M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, USA, 2533 

M.A. (Labor Economics), Northeastern University, USA, 2535

Ph.D. (Labor Economics), Northeastern University, USA, 2539

สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: เศรษฐศาสตร�แรงงานการวิเคราะห�เชิงปรมิาณ, เศรษฐศาสตร�ทฤษฎี

รหัส G 2063 โทร 0 2561 3467 ต�อ 139 E-mail: fecopds@gmail.com

รศ.ดร.วลีรัตน� สุพรรณชาติ

(Assoc. Prof. Dr. Waleerat Suphannachart)

วท.บ. (เศรษฐศาสตร�), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2540

M.S. (Economics of Development(, Australian National University, Australia, 2543

Ph.D. (Economics), Australian National University, Australia, 2553

สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: เศรษฐศาสตร�พัฒนา

รหัส G 2069 โทร 0 2561 3467 ต�อ 140 E-mail: waleerat.s@ku.th

รศ.ดร.สวุรรณา  ประณตีวตกลุ
(Assoc. Prof. Dr. Suwanna Praneetvatakul)
วท.บ. (เกษตรศาสตร�),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2529
M.Sc. (Agricultural Systems), Asian Institute of Technology, 2533
Ph.D. (Agricultural Economics) University of Hohenheim, Germany, 2539
สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: เศรษฐศาสตร�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, เศรษฐศาสตร�
สําหรับการเกษตรอย�างยั่งยืน, การประเมินผลกระทบของงานวิจัย
รหัส G 2051 โทรศัพท� 0 2561 3467 ต�อ 145 E-mail: fecoswp@ku.th

อาจารย�ประจําภาควชิา

40

เศรษฐศาสตร�เกษตรและทรพัยากร



รศ.ดร.อทิธพิงศ�  มหาธนเศรษฐ�

(Assoc. Prof. Dr. Itthipong Mahathanaseth)

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร�)เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร�), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2546

Ph.D. (Economics), Cornell University USA, 2554 

สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: แบบจําลองคํานวณดุลยภาพท่ัวไป, เศรษฐศาสตร�ระหว�างประเทศ

รหัส G 2018 โทร 0 2561 3467 ต�อ 107 E-mail: itthipong.m@ku.th

รศ.ดร.อสิรยิา บุญญะศริิ
(Assoc. Prof. Dr. Isriya Bunyasiri)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร�) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2538
น.บ., (นิติศาสตร�), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2549
M.A. (Applied Economics), University of Michigan, USA., 2541
Ph.D. (Economics), Claremont Graduate University, USA., 2545
สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: เศรษฐศาสตร�พัฒนาและนโยบาย, การเงินระหว�างประเทศ
รหัส G 2071 โทร 0 2561 3467 ต�อ 114 E-mail: fecoiyb@ku.ac.th

ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรกีมล

(Assist. Prof. Dr. Kampanat Vijitsrikamol)

วท.บ. (เศรษฐศาสตร�เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2534

วท.ม. (เศรษฐศาสตร�เกษตร),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2538

M.S. (Applied Economics) University of Minnesota (Twin Cities), U.S.A., 2544

Ph.D. (Agricultural and Environmental Economics), Justus-Liebig University of 

Giessen, Germany, 2552

สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: เศรษฐศาสตร�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, เศรษฐศาสตร�ทรัพยากร

นํ้า, เศรษฐศาสตร�เกษตร, การประเมินผลประโยชน�จากงานวิจัยด�านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รหัส G 2011 โทร 0-2561-3467 ต�อ 111 E-mail: kampanat.v@ku.th

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
(Assist. Prof. Dr. Kampanat Pensupar)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร�เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2532
วท.ม. (เศรษฐศาสตร�เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2536
Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology, 
Thailand, 2546
สาขาท่ีมีความเช่ียวชาญ: การวางแผน, การพัฒนาชนบท, ความยากจน, และเศรษฐศาสตร�ระหว�าง
ประเทศ
รหัส G 2066 โทร 0-2561-3467 ต�อ 148 E-mail: kampanat.p@ku.ac.th
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ผศ.ดร.กลุภา กุลดลิก
(Assist. Prof. Dr. Kulapa Kuldilok)
บธบ. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2539
วท.ม. (เศรษฐศาสตร�เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2543
Ph.D. (Agricultural Economics) Newcastle University, UK., 2552
สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: Financial Investment Analysis, Fisheries and Aquaculture 
Management, Agricultural Marketing, Farm Management
รหัส G 2070 โทร 0-2561-3467 ต�อ 144 E-mail: kulapa.k@ku.th

ผศ.ดร.จกัรกฤษณ� พจนศิลป�
(Assist. Prof. Dr. Chakrit Potchanasin)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร�เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2540
วท.ม. (เศรษฐศาสตร�เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2544
Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenheim, Germany, 2551
สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: การตลาดสินค�าเกษตร, การผลิตสินค�าเกษตร, การประยุกต� Multi-Agent 
Systems ในทางเศรษฐศาสตร�เกษตร
รหัส G2004 โทร 0 2561 3467 ต�อ 135 E-mail: chakrit.p@ku.th

ผศ.ดร.ชญาดา ภัทราคม
(Assist. Prof. Dr. Chayada Bhadrakom)
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2549
วท.ม. (เศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร), มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร�, 2551
Ph.D. (Food Economics and Marketing), University of Reading, Reading, UK, 2557
สาขาท่ีมีความชํานาญ: เศรษฐศาสตร�การเกษตรและอาหาร, เศรษฐศาสตร�อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค�า
เกษตร, การวิเคราะห�ทางคณิตศาสตร�และสถิติเพื่อการจัดการทางธุรกจิการเกษตร
รหัส G2073 โทร 0 2561 3467 ต�อ 133 E-mail: chayada.b@ku.th

ผศ.ดร.ณฐัพล  พจนาประเสรฐิ

(Assist. Prof. Dr. Nuttapon Photchanaprasert)

วท.บ. (เศรษฐศาสตร�เกษตร) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2540

ศม., (เศรษฐศาสตร�), จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2544

M.A. (Economics), Hitotsubashi University, Tokyo, Japan, 2550

Ph.D. (Economics) Hitotsubashi University Tokyo, Japan, 2554
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ผศ.ดร.ธนาภรณ� อธิป�ญญากุล

(Assist. Prof. Dr. Thanaporn Athipanyakul)

วท.บ. (เศรษฐศาสตร�เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2538
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วท.ม. (การจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2533
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ศ.บ. (เศรษฐศาสตร�), เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, 2543
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ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ
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M.S. (Resource Economics), University Puttra Malaysia, Malaysia, 2529 
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สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: การวิเคราะห�เชิงปริมาณ, ธุรกิจการเกษตร
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ผศ.ดร.สนัต ิแสงเลศิไสว
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ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ�

(Assist. Prof. Dr. Orachos Napasintuwong)
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MBA, Louisiana State University, USA, 2541

Ph.D. (Food and Resource Economics), University of Florida, USA, 2547
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รหัส G 2065 โทร 0 2561 3467 ต�อ 143 E-mail: Orachos.N@ku.th

ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย�

(Assist. Prof. Dr. Apichart Daloonpate)

วท.บ. (เกษตรศาสตร�), มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, 2530

วท.ม. (เศรษฐศาสตร�เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2534

Ph.D. (Economics), University of Tennessee, Knoxville, USA, 2545

สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: เศรษฐศาสตร�การจัดองค�การอุตสาหกรรม, การวิเคราะห�เชิงปริมาณ

รหัส G 2057 โทร 0 2561 3467 ต�อ 120 E-mail: fecoacd@ku.ac.th

ผศ.ดร.อชุกุ  ด�วงบตุรศรี
(Assist. Prof. Dr. Uchook Duangbootsee)
B.S. Quantitative Method in Economics, University of Toronto, 2550
M.S. Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2552
Ph.D. Agricultural Food & Resource Economics, Michigan State University, 2557
สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: Productivity and Efficiency Analysis, Land Policy, Consumer 
Choice and Behavior
รหัส G 2074 โทร 0 2561 3467 ต�อ 117 E-mail: uchook@gmail.com
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ผศ.ดร.อารยีา โอบิเดยีกวู
(Assist. Prof. Dr. Areeya Obidiegwu)
B.E. (Economics), Hitotsubashi University, 2546
M.A. (Economics), Hitotsbashi University, 2548
Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenhiem, 2558
สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: เศรษฐศาสตร�ว�าด�วยการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 
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รหัส G 2026 โทร 0 2561 3467 ต�อ 128 E-mail: areeya.m@ku.th

ผศ.ดร.เออวดี  เปรมัษเฐียร

(Assist. Prof. Dr. Aerwadee Premashthira)

ศ.บ., (เศรษฐศาสตร�), มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, 2542;

วท.ม. (เศรษฐศาสตร�เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2544

Ph.D. (Economics), Utah State University, USA, 2554
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อ.ดร.ม.ล.กลุฑลรตัน�  ทวีวงศ�
(Dr. M.L. Kuntonrat Davivongs)
บช.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2536
MS. In Business (Finance), The University of Baltimore, MD, USA, 2539
วท.ม. (เศรษฐศาสตร�ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2545
D.B.A. (Finance), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2554
สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: การบริหารการเงิน, การลงทุน และความเสี่ยง
รหัส G 2078 โทร 0 2561 3467 ต�อ 152 E-mail: kuntonrat.d@ku.th

อ.ดร.จุมทพิย�  เสนยี�รตันประยรู
(Dr. Jumtip Seneerattanaprayul)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร�) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2547
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร�) หลักสูตรภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2550
Doctor of Philosophy in Economics, Lincoln University, New Zealand, 2563
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อ.ดร.ณธิชิา  ธรรมธนากลู
(Dr. Nithicha Thamthanakoon)
วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2546
ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2548
M.Sc. (Marketing), University of Hertfordshire, UK., 2556
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อ.ดร.บวร ตันรตันพงศ�
(Dr. Borworn Tanrattanaphong)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร�เกษตร) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2552
Master of Arts (Economics), Thammasat University, 2556
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อ.ดร.มนต�ชัย พินิจจิตรสมทุร
(Dr. Montchai Pinitjitsamut)
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Ph.D. (Economics), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 2551
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(Dr. Sorawat Wisalaporn)
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M.S. (Economics), University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA, 2544
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อ.ดร.สวุพร  ผาสกุ
(Dr. Suvaporn Phasuk)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร�เกษตร), 2545
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อ.ดร.สุวรรณา  สายวมญาติ

(Dr. Suwanna Sairuamyat)
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Farm Management
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Ph.D. (Management of Technology), Asian Institute of Technology, 2557
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อ.ดร. อัจฉรา ปทุมนากุล
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รบ. (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2536
พ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกจิ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 2539
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อ.สุทธิพล แซ�ลี้

(Mr.Sutthipon Sae-lee)

วท.บ. (เศรษฐศาสตร�) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2552
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สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ: ธุรกิจการเกษตร, การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร, 
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ประวัติความเป�นมา
ภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร

เ ริ่ ม ก� อ ตั้ ง แ ล ะ ส ถ า ป น า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประกอบด�วย 4 
คณะ คือ คณะเกษตร คณะสหกรณ� คณะวน
ศาสต ร�  แล ะคณ ะปร ะมง   โด ยภา ควิ ช า
เศรษฐศาสตร�เกษตรมีฐานะเป�นแผนกวิชาหนึ่ง
ในคณะสหกรณ� โดยมีคุณพระพิจารย�พาณิชย�
เป�นคณบดีคนแรก โดยคณะสหกรณ�ตั้งอยู�
บริเวณข�างวัดพระเชตุพลวิมลคลาราม 

คณะสหกรณ� ได� เปลี่ยนช่ือเป�น
“คณะสหกรณ�และเศรษฐศาสตร�” เ พ่ือให�
การศึกษาเป�นได�กว�างขว�างและเป�นทางเลือกให�
นิสิตในการประกอบอาชีพมากขึ้น

คณะสหกรณ�และเศรษฐศาสตร�ได�
ย�ายมารวมกับคณะอื่นๆที่บางเขนและเปลี่ยนช่ือ
ใหม�เป�น “คณะเศรษฐศาสตร�และสหกรณ�”

ไ ด� เ ป ลี่ ย น ช่ื อ เ ป� น ค ณ ะ
เศรษฐศาสตร�และบริหารธุรกิจเพ่ือขยายงาน
การศึกษาให�เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

พ.ศ.2486

พ.ศ.2495

พ.ศ.2499

พ.ศ.2509
พ.ศ.2512

มีการปรับปรุ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทําให�แผนกวิชา
ต�างๆในคณะเศรษฐศาสตร�และบริหารธุกิจ
เปลี่ยนฐานะเป�นภาควิชา ซึ่งนับเป�นการเริ่มต�น
อย�างเป�นทางการของภาควิชาเศรษฐศาสตร�
เกษตร พร�อมทั้งได�ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
จากเดิมมีระยะเวลาการศึกษา 5 ป� ให�มีระยะเวลา
การศึกษาเพียง 4 ป�

พ.ศ.2532

พ.ศ.2535

ภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร ได�
เปลี่ยนช่ือเป�น ภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร
และทรัพยากร เพ่ือให�การเรียน การสอน และ
ก า ร วิ จั ย ข อ ง ภ า ค วิ ช า ฯ  ส า ม า ร ถ
ครอบคลุมเนื่อหาทางวิชาการทั้ ง ในด�าน
เศรษฐศาสตร� เ กษตรแล ะการ จัดสรร
ทรัพยากรมากขึ้น

ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร� แ ล ะ
บริหารธุรกิจได�แบ�งออกเป�น 2 คณะ คือคณะ
เศรษฐศาสตร� และคณะบริหารธุรกิจ โดย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร
เป� นหนึ่ ง ในสามภาควิ ช าที่ สั ง กัด ในคณะ
เศรษฐศาสตร�ร�วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร�
และวิชาวิชาสหกรณ�มาถึงป�จจุบัน
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ปณิธาน

วิสัยทศัน�

ภาควิชาฯ มุ�งหวังจะคงความเป�นสถาบันหลัก
ท า ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ท า ง ด� า น
เศรษฐศาสตร�เกษตร ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร�
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมของประเทศไทย 
และเอเชียอาคเนย� โดยเฉพาะมีส�วนร�วมในการวางแผน
พัฒนาเพื่อสังคมโดยรวม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�เป�นมหาวิทยาลัยที่มี
ความเป�นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติมีผลงานเป�นที่
ยอมรับในมาตรฐานสากล เป�นแกนนําในการระดมภูมิ
ป�ญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืน และให�มีอํานาจ
ต�อรองในประชาคมโลก
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พันธกิจ

เป�าประสงค�

สะสมภูมิป�ญญา สร�างและพัฒนาองค�ความรู�ที่
หลากหลาย สร�างคนที่มีป�ญญารู� เหตุรู�ผล อยู� ใน
คุณธรรม และมีจิตสํานึกเพ่ือส�วนรวมตลอดจนสร�าง
ผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข�งขันได�ในตลาดโลกโดย
มีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย�างมี
ประสิทธิภาพ ร�วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต�อ
สังคม เพ่ือให�เป�นกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสู�
ความผาสุกและมั่นคง

ด�านการผลิตบัณฑิต: บัณฑิตที่มีคุณภาพเป�น

ที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู�คู�คณุธรรม รับผิดชอบ

ต�อสังคม และสามารถปรับตัวเข�ากับการเปลี่ยนแปลง

ของโลก

ด�านการวิจัย: นักวิ จัยและผลงานวิ จัยที่มี

คุณภาพระดับชาติและนานาชาติ สามารถช้ีนําแนว

ท า ง ก า ร แ ก� ป� ญ ห า ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม  ด� า น

เศรษฐศาสตร�เกษตร ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร�

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และการประยุกต�

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด�านการบริการวิชาการ: งานบริการวิชาการ 

ด� า น เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร� เ ก ษ ต ร  ธุ ร กิ จ ก า ร เ ก ษ ต ร 

เศรษฐศาสตร�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มี

ประโยชน�และตอบสนองความต�องการของสังคม

ด�านการทํานุบํ ารุ งศิลปวัฒนธรรม :นิสิต

คณาจารย�และบุคลากร เป�นคนดี ยึดมั่นในคุณธรรม 

และภูมิใจในความเป�นไทย

ด�านการบริหารและจัดการ: องค�กรแห�งการ

เรียนรู� ที่มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง บุคลากรมีความ

สามัคคีและมีจิตสํานึกร�วมกันในการปฏิบัติภารกิจของ
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ความร�วมมอืกับ

นอกจากนี้การให�บริการทางวิชาการแก�
สังคมในรูปโครงการฝ�กอบรมระยะสั้นแก�หน�วยงาน
ของรัฐและเอกชน อาทิ  การร�วมดํ าเนินการ
โครงการการเสริมสร�างศักยภาพการศึกษา การ
วิจัย และการจัดการด�านการใช�ที่ดินอย�างยั่งยืน 
ภายใต�การสนับสนุนเงินทุนจากประเทศเดนมาร�ก 
ในการจัดตั้งองค�การเครือข�ายมหาวิทยาลัยไทย
ด�านสิ่งแวดล�อม และการพัฒนาการใช�ที่ดินและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย� างยั่ งยืน 
(TUCED-SLUSE) ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ฝ� ก อ บ ร ม
เกี่ยวกับการประเมินค�าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ความรู�ความสามารถแก�บุคลากรในการประยุกต�
แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร�ในการประเมินค�า
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล�อม การจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล�อม
เพ่ือเป�นแนวทางในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมที่เหมาะสม 
เป�นต�น

ภ า ค วิ ช า เศ ร ษฐศ า ส ต ร� เ ก ษต ร แล ะ
ทรัพยากร ได�ให�ความร�วมมือทางวิชาการกับ
หน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งหน�วยงาน
ภายในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือจัดทํางานวิจัย
ในด�านต�างๆ ซึ่ งมีผลต�อการพัฒนาประเทศ 
เนื่ อ งจากภาควิ ช าฯ  มีคณาจารย�ที่ มี ความ
เช่ียวชาญสาขาต�าง ๆ เป�นจํานวนมาก ได�แก� สาขา
เศรษฐศาสตร� เกษตรและชนบท สาขาธุรกิจ
การ เกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม เป�นต�น

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีภาระงานหลัก
ด�านต�างๆ ได�แก�การให�ความร�วมมือทางวิชาการกับ
หน�วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งหน�วยงาน
ภายในประเทศและหน�วยงานต�างประเทศ เพ่ือจัดทํา
งานวิจัยในด�านต�างๆ ซึ่งมีผลต�อการพัฒนาประเทศ 
ทั้งยังได�จัดทําโครงการวิจัยแบบมีระบบและทันต�อ
เหตุการณ�รวมถึงการเข�าร�วมในโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการ เพ่ือเสริมการจัดการเรียนการสอนให�
นิสิตได�มีความรู�อย�างลึกซึ้งและกว�างขวางอันเป�น
ประโยชน�ต�อการนําไปประกอบอาชีพต�อไปใน
อนาคต
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หลักสูตรทีเ่ป�ดสอน

ภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากรดําเนินการ ดูแลรับผิดชอบในหลักสูตรต�างๆ 
เพ่ือสนองตอบความต�องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในการพัฒนาประเทศทั้งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้

ระดบัปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

ระดบัปรญิญาเอก

• หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร)

โครงการ – ภาคปกติ

- ภาคพิเศษ

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(การจัดการทรัพยากร)

โครงการ – ภาคปกติ

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(เศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร) 

โครงการ - นานาชาติ

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร)

โครงการ – ภาคปกติ 

- ภาคพิเศษ

- ภาคภาษาอังกฤษ

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ธุรกิจการเกษตร)

โครงการ – ภาคพิเศษ
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งานด�านการเรยีนการสอน 
และการสอบ

เจ�าหน�าที่สนับสนุน 

นางสาวลกัษมณ ป�ตานนท�ชัย 

ตําแหน�ง: นักวิชาการศึกษา 

ผู�จัดการโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร

ควบคุมดูเเลบริหารด�านบริการวิชาการ

โทร: 02-561-3467 ต�อ 155 

E-mail: luksamon.p@ku.th

นางสาวจารุวรรณ  ไชยธวัชพุทธิพร 

ตําแหน�ง: นักวิชาการศึกษา 

ดูแลให�คําปรึกษาวางแผนเรื่องการลงทะเบียน ตารางเรียน 

ตารางสอบ และคําร�องเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนต�าง ๆ

โทร: 02-561-3467 ต�อ 164 

E-mail: mayjaruwan.chai@gmail.com

นางสาวศรสวรรค�  ศรีดี 

ตําแหน�ง: นักวิชาการศึกษา 

ดูแลให�คําปรึกษาวางแผนเรื่องการลงทะเบียน ตารางเรียน 

ตารางสอบ และคําร�องเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนต�าง ๆ

โทร: 02-561-3467 ต�อ 157 

E-mail: sornsawan.sr@ku.th

พี่ต�า พี่เมย�

พี่ฝ�าย

เลขานกุารภาควชิา
เศรษฐศาสตร�เกษตรและทรพัยากร

นางสาวกชกร ธรรมโอรส 

ตําแหน�ง: เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการท่ัวไปในสํานักงาน

โทร : 02-561-3467 ต�อ 102 
E-mail: kochakorn11@gmail.com

พี่ติ๊ก
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งานทะเบยีน ทุนการศกึษา 
และกจิกรรมนสิติ

นางสาวนิดา แสนเศษ 
ตําแหน�ง: เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ควบคุมดูแลนิสิตสหกิจศึกษาและให�คําปรึกษาทุนการศึกษานิสิต 
และกิจกรรมติดตามความก�าวหน�าทางการเงินและนิสิตพบอาจารย�ท่ีปรึกษา
โทร: 02-561-3467 ต�อ 164 E-mail: nida997@gmail.com

นายณรงรตัน� สุขอนันต� 
ตําแหน�ง: เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ควบคุมดูแลและให�คําปรึกษาด�านกิจกรรมนิสิตต�าง ๆ 
การอบรมเสริมหลักสูตรและคําร�องท่ัวไปต�าง ๆ
โทร: 02-561-3467 ต�อ 157 E-mail: narongrat.s@ku.th

นางสาวอรอนงค� กอขอ 

ตําแหน�ง: เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ควบคุมดูแลงานพัสดุ-ครุภัณฑ� การจัดซื้อจัดจ�าง

โทร: 02-561-3467 ต�อ 103 E-mail: fecoonk@ku.ac.th

นางสาวนุสรา รุ�งสว�าง

ตําแหน�ง: ผู�ปฏิบัติงานบริหาร

บริการงานธุรการและงานสารบรรณ

โทร: 02-561-3467 ต�อ 101, 201 E-mail: nutsara.r@ku.th

งานธุรการ 
งานพัสดแุละครภุณัฑ�

พี่อ�อฟแอ�บ

พี่ออน

พี่ปาล�ม

พี่อ�อฟ
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นางสาวธนพร  ขําเถือ่น

ตําแหน�ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

ควบคุมดูแลงานด�านการเงินโครงการปริญญาตรี 

ภาคพิเศษ

โทร : 02-561-3467 ต�อ 156 

E-mail: fecotok@ku.ac.th

นางสาวณฏัฐยิา วิเทศประเสรฐิกลุ 

ตําแหน�ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

ควบคุมดูแลงานด�านการเงินโครงการปริญญาตรี 

ภาคพิเศษ

โทร : 02-561-3467 ต�อ 147 

E-mail :fecosss@ku.ac.th

นางสาวสนุีย� ภัทรประทีป

ตําแหน�ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

ควบคุมดูแลงานด�านบัญชีโครงการปริญญาตรี 

ภาคพิเศษ

โทร : 02-561-3467 ต�อ 149 

E-mail: fecosunee@gmail.com

นางสาวอรวรรณ ฟองแก�ว 

ตําแหน�ง: ผู�ปฏิบัติงานบริหาร

ควบคุมดูแลงานด�านการเงินภาควิชาฯ

โทร: 02-561-3467 ต�อ 160

E-mail: fecoowf@ku.ac.th

งานบญัชแีละการเงิน

งานโสตทศันปูกรณ�และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชนะสทิธ ิ กิติพันธุ�พงษ� 

ตําแหน�ง: เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป

บริการงานโสตฯ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร: 02-561-3467 ต�อ 163 

E-mail: kensih01@gmail.com
พี่แพน

พี่ปู พี่อ�อ

พี่อี่ พี่ป�ด
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เรื่องทีน่สิติควรทราบ
1.     ข�อบังคับว�าด�วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2559
เรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยฯ จะกําหนดเวลาการลงทะเบียนเรียนผ�านสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(https://my.ku.th/) ซึ่งการลงทะเบียนเรียนจะต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษาโดยนิสิต
ต�องลงทะเบียนเรียนไม�ต่ํากว�า 9 หน�วยกิต แต�ไม�เกิน 22 หน�วยกิต ส�วนการศึกษาภาคฤดูร�อน
ลงทะเบียนเรียนได�ไม�เกิน 7 หน�วยกิตและในกรณีนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว�า 2.00 จะต�องพบ
อาจารย�ที่ปรึกษาก�อนการลงทะเบียนเรียน เพ่ือพิจารณาการลงทะเบียน และแจ�งให�สํานักทะเบียนปลด
ล็อคก�อนการลงทะเบียน

กรณีนิสิตภาคการศึกษาสุดท�ายที่จะสําเร็จการศึกษาที่มีความจําเป�นต�องลงทะเบียนเรียนเกิน 
22 หน�วยกิตหรือต่ํากว�า 9 หน�วยกิต เป�นอํานาจของคณบดีในการอนุมัติ

นิสิตจะต�องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก�อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง หากนิสิตไม�มีสิทธิ์
ในการลงทะเบียนเรียน แต�ได�ลงทะเบียนเรียนและชําระค�าธรรมเนียมการศึกษาไปแล�ว จะไม�มีสิทธิ์ขอ
ค�าธรรมเนียมการศึกษานั้นๆ คืน

นิสิตจะต�องลงทะเบียนเรียนติดต�อกันทุกภาคการศึกษาปกติ (นิสิตสามารถลาพักการศึกษาได� 
แต�จะต�องปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา)

การลงทะเบียนเรียนแบ�งเป�น 2 ประเภทได�แก�
(1) การลงทะเบียนเรียนประเภท Credit (C) เป�นการลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรและ

นําผลการเรียนมาคิดแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสม
(2) การลงทะเบียนเรียนประเภท Audit (A) เป�นการลงทะเบียนเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� 

โดยไม�นบัหน�วยกิต (ไม�นําผลการเรียนมาคดิแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสม)

เรื่องเกี่ยวกับการ Add / Drop รายวิชา
การ Add / Drop ในป�จจุบันสามารถดําเนินการผ�านระบบออนไลน�โดยอ�างอิงปฏิทินจาก

(www.my.ku.th)ได�
การ Drop ภายใน 30 วันนับตั้งแต�วันเป�ดภาคการศึกษาภาคปกติจะไม�บันทึกอักษร W 

(withdrawn) แต�การ Drop หลังจาก 30 วันนับตั้งแต�วันเป�ดภาคการศึกษาภาคปกติจะบันทึกอักษร W
ในรายวิชานั้นๆ ส�วนการศึกษาภาคฤดูร�อน ไม�มีการบันทึกอักษร W

นิสิตมีสิทธิ์ที่จะขอ Drop รายวิชาได�ภายในกําหนดในปฏิทินการศึกษาของแต�ละป�การศึกษา แต�
จํานวนหน�วยกิตที่คงเหลือจะต�องไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิต หากมีความจําเป�นต�อง Drop ล�าช�าจากปฏิทิน
การศึกษา หรือเมื่อ Drop รายวิชาแล�วจํานวนหน�วยกิตคงเหลือน�อยกว�า 9 หน�วยกิต จะต�องได�รับการ
อนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จก�อนวันสอบไล�ของภาคการศึกษานั้นๆ
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นิสิตต�อง

ดําเนินการเอง

นิสิตเขียนใบคาํร�องทั่วไป + ใบ KU1 / KU3

นําส�งให�อาจารย�ที่ปรึกษาลงนาม

นําส�งให�อาจารย�ประจําวิชาลงนามในใบ KU1 / KU3

เมื่ออาจารย�ที่ปรึกษาและอาจารย�ประจําวิชาลงนามแล�วให�นําใบคําร�องทั่วไป และ 

KU1 / KU3 มาส�งที่ภาควิชาฯ เพ่ือให�ประธานโครงการฯและหัวหน�าภาคลงนาม 

(ใช�เวลาดําเนินการประมาณ 3 วันทําการ)

ภาควิชาฯ รับคําร�องฯ จากนิสิตและส�งให�ประธานโครงการฯ และหัวหน�าภาคฯ 

ลงนาม เมื่อประธานโครงการฯ และหัวหน�าภาคฯ ลงนามเสร็จแล�ว เจ�าหน�าที่จะโทร

ตามให�นิสิตนาํคาํร�องฯไปส�งยังงานบริการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร� เพ่ือส�งให�

คณบดลีงนามต�อไป

นิสิตต�อง

ดําเนินการเอง

นิสิตรับคาํร�องฯ จากงานบริการการศึกษาคณะ และให�นําส�งสํานักทะเบียนฯ เสร็จ

สิ้นขั้นตอนการดาํเนินการ (โปรดสําเนาก�อนนําส�งสํานักทะเบียน)

ขั้นตอนการดําเนนิการ Add / Drop 

เรื่องเกี่ยวกับรายวิชาที่มีวิชาบังคับก�อน (Prerequisite) 
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก�อนนิสิตจะต�องสอบได�วิชาบังคับก�อน 

มิฉะนั้นให�ถือว�าการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ เป�นโมฆะการผ�อนผันไม�ให�เป�นโมฆะจะต�องได�รับอนุมัติ
จากรองอธิการบดีฝ�ายวิชาการก�อนการลงทะเบียนเรียน และจะต�องเป�นนิสิตป�สุดท�ายของหลักสูตรที่จะ
จบการศึกษาในป�การศึกษานั้น

นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาต�อเนื่องควบคู�กับรายวิชาบังคับก�อนที่เคยสอบตก (F) มาแล�ว โดย
ความเห็นชอบของอาจารย�ที่ปรึกษา ทั้งนี้ผลการเรียนของวิชาต�อเนื่องจะไม�เป�นโมฆะไม�ว�าผลการเรียน
ของวิชาบังคับก�อน จะสอบได�หรือสอบตก (F) แต�จะนําผลการเรียนของวิชาต�อเนื่องและวิชาบังคับก�อน
มาคํานวณแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาต�อเนื่องควบคู�กับวิชาบังคับก�อน หาก Drop รายวิชาบังคับก�อน 
จะต�อง Drop รายวิชาต�อเนื่องในคราวเดียวกันด�วย หากไม� Drop รายวิชาต�อเนื่อง จะถือว�าการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาต�อเนื่องนั้นเป�นโมฆะ เว�นแต�ได�รับการผ�อนผันจากคณบดี
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เรื่องเกี่ยวกับการสอบ
การสอบจะแบ�งเป�น 3 ประเภทคือการสอบย�อยการสอบกลางภาค และการสอบไล� โดยการกําหนด

จํานวนครั้งและวิธีการสอบนั้นอยู�ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําวิชา
นิสิตจะต�องมีเวลาเรียนไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์เข�า

สอบไล�วิชานั้นๆ เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากอาจารย�ประจําวิชานั้นๆ
ในกรณีที่นิสิตขาดสอบตามกําหนดโดยมีเหตุผลความจําเป�นจะต�องยื่นขอสอบชดใช�ต�ออาจารย�

ประจําวิชาภายใน 7 วัน นับตั้งแต�วันสอบวิชานั้น และให�สอบให�เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต�วันสอบ
ตามปกติของวิชานั้น หากพ�นกําหนดให�ถือว�าขาดสอบ

ในกรณีที่นิสิตทุจริตในการสอบ ให�ถือว�าสอบตก (F) ในวิชานั้นและถือว�าผิดวินัยนิสิตจะต�องได�รับ
การพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และอาจารย�ประจําวิชามีสิทธิที่จะไม�อนุญาตให�นิสิตถอน
การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได�

เรื่องเกี่ยวกับผลการเรียน
ผลการเรียนเป�นสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรู�ของผู�เรียนซึ่งสามารถวัดได�จากการสอบ

ข�อเขียนและ/หรือการปฏิบัติงาน และ/หรือผลงานอื่นๆ ที่ได�รับมอบหมายจากอาจารย�ประจําวิชา แล�ว
ประเมินเป�นระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนให�รายงานทั้งระดับคะแนน และแต�มระดับคะแนน
ระดับคะแนน เทียบเป�นแต�มระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน A แต�มระดับคะแนน 4.0 = ดีเยี่ยม (excellent) 
ระดับคะแนน B+ แต�มระดับคะแนน 3.5       =        ดีมาก (very good)
ระดับคะแนน B แต�มระดับคะแนน 3.0 = ดี (good)
ระดับคะแนน C+ แต�มระดับคะแนน 2.5 = ค�อนข�างดี (above average)
ระดับคะแนน C แต�มระดับคะแนน 2.0 = พอใช� (average)
ระดับคะแนน D+ แต�มระดับคะแนน 1.5 = อ�อน (below average)
ระดับคะแนน D แต�มระดับคะแนน 1.0 = อ�อนมาก (poor)
ระดับคะแนน F แต�มระดับคะแนน 0 = ตก (fail)
ระดับคะแนน I ใช�เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส�วนในวิชานั้นยังไม�สมบูรณ�ซึ่งต�องดําเนินการแก�ไข

ระดับคะแนน I ให�เสร็จสิ้นก�อนสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม�ปฏิบัติตามนี้ ให�ถือว�านิสิตผู�นั้นสอบตก 
(F) รายวิชานั้นโดยอัตโนมัติ การผ�อนผันจะต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ประจําวิชาและอนุมัติโดย
คณบดีของคณะที่เป�ดสอนรายวิชานั้น

เรื่องเกี่ยวกับการคิดแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
การคิดแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ให�คิดจากแต�มระดับคะแนนทุกรายวิชา

ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได�และรายวิชาที่สอบตก (F) โดยให�คิดป�ละสองครั้งคือเมื่อสิ้นสุด
การศึกษาภาคต�นและภาคปลาย ส�วนผลการศึกษาในภาคฤดูร�อนให�นําไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคต�น
ถัดไปเว�นแต�กรณีผู�จบการศึกษาในภาคฤดูร�อน
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เรื่องเกี่ยวกับการย�ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
นิสิตจะขอย�ายคณะได�ต�อเมื่อได�เรียนครบตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแล�วไม�ต่ํากว�าสองภาค

การศึกษาปกติและได�รับ อนุมัติจากผู�ปกครอง อาจารย�ที่ปรึกษา คณบดีของคณะที่นิสิตสังกัดเดิม และ
คณะกรรมการประจําคณะที่นิสิตขอย�ายเข�า 

นิสิตจะขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกภายในคณะเดียวกันได� โดยความเห็นชอบจากหัวหน�าภาควิชาฯ 
ที่นิสิตสังกัดเดิมและหัวหน�าภาควิชาฯ ที่นิสิตจะย�ายเข�าสังกัด และคณะกรรมการประจําคณะนั้น ซึ่งนิสิต
จะต�องมีเวลาศึกษาอยู�ในภาควิชาที่นิสิตย�ายเข�าไม�ต่ํากว�าสองภาคการศึกษาปกติก�อนจบการศึกษา จึงจะ
มีสิทธิ์รับปริญญาหรืออนุปริญญา

เรื่องเกี่ยวกับการลา
นิสิตที่มีเหตุจําเป�นสามารถลาป�วย ลากิจ ได�ไม�เกิน 15 วัน ให�อยู�ในดุลยพินิจของอาจารย�ที่

ปรึกษาในการอนุมัติ หากเกินจากระยะเวลาที่กล�าวมานี้ต�องได�รับความเห็นชอบจากหัวหน�าภาควิชาและ
อนุมัติจากคณบดีซึ่งนิสิตที่ได�รับอนุมัติให�ลาแล�ว มีสิทธิ์ได�รับผ�อนผันด�านการสอบ การนับเวลาเรียน 
และสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับการเรียนการสอบ

เรื่องเกี่ยวกับการลาพักการศึกษา
นิสิตสามารถยื่นคําร�องขอลาพักการศึกษาได� โดยคณบดีเป�นผู�อนุมัติ ตามกรณีดังต�อไปนี้
(1) ถูกเกณฑ�หรือระดมเข�ารับราชการทหาร
(2) ได�รับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหว�างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) ประสบอุบัติเหต ุภยันตราย หรือเจ็บป�วย จนไม�สามารถศึกษาต�อไปให�ได�ผลดีได�เมื่อมีเหตุผล

อันควรนอกเหนือจากที่กล�าวข�างต�นให�เป�นอํานาจของคณบดี
การลาพักการศึกษากระทําได�ครั้งละไม�เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต�อกัน ถ�าจําเป�นต�องลาพัก

การศึกษาต�อ ให�ยื่นคําร�องใหม�การลาพักการศึกษาทุกครั้งต�องได�รับความยินยอมจากผู�ปกครอง
หมายเหตุ นิสิตที่ได�รับอนุมัติให�ลาพักการศึกษาต�องชําระค�าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนิสิต

เรื่องเกี่ยวกับการลาออก
การลาออกจะต�องได�รับความยินยอมจากผู�ปกครอง และอนุมัติโดยคณบดี

เรื่องเกี่ยวกับการสิ้นสุดสถานภาพนิสิต
สภาพภาพนิสิตจะสิ้นสุดลงด�วยกรณีดังต�อไปนี้
(1) ถึงแก�กรรม
(2) ลาออก
(3) เป�นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห�งอื่นด�วยเว�นแต�สถานศึกษานั้นเป�น 

มหาวิทยาลัยเป�ด

ในกรณีของนิสิตโครงการภาคพิเศษ จะย�ายได�เฉพาะในโครงการพิเศษเท�านั้น
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(4) ได�รับอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�แล�ว เว�นแต�จะ
ได�รับ อนุมัติจากอธิการบดีให�เข�าศึกษาต�อ

(5) ไม�ลงทะเบียนเรียนให�เสร็จสิ้นตามปฏิทินการศึกษา เว�นแต�จะได�รับการผ�อนผันจากคณบดี  
ของคณะที่นิสิตสังกัด

(6) ไม�ชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือรักษาสถานภาพนิสิตภายในสามสัปดาห� นับแต�วัน 
เป�ดภาคเรียน เว�นแต�จะได�รับการผ�อนผันจากคณบดีของคณะที่นิสิตสังกัด

(7) พักการศึกษาโดยไม�ได�รับอนุญาต 
(8) ดํารงสถานภาพนิสิตครบกําหนดสองเท�าของจํานวนป�การศึกษาทั้งหมดที่กําหนดไว�ใน
หลักสูตร 
(9) แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ต่ํากว�า 1.50 ยกเว�นนิสิตใหม�ที่เข�าศึกษา
เป�นภาคแรก
(10) แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ต่ํากว�า 1.75 เป�นเวลาสองภาค

การศึกษาปกติติดต�อกัน ทั้งนี้ไม�นับภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม�
(11) ถูกลงโทษทางวินัยให�ไล�ออกหรือให�ออก
(12) ต�องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต�ความผิดที่เป�นลหุโทษหรือความผิดอันได� 

กระทําโดยประมาท

เรื่องเกี่ยวกับการขอรบัและอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
นิสิตที่จะมีสิทธิ์ขอรับปริญญาต�องศึกษารายวิชาต�างๆ ครบถ�วนตามความต�องการแห�ง

หลักสูตรและข�อกําหนดของภาควิชาและคณะโดยมีแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต� 
2.00 ขึ้นไป และมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม�ต่ํากว�า 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ป�

นิสิตที่เรียนครบตามหลักสูตร และปฏบิัติครบตามข�อกําหนดและระเบียบแต�ได�แต�มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากว�า 2.00 อาจขอรับอนุปริญญาได�

นิสิตที่จะได�รับเกียรตินิยมส�วนใหญ�จะมีผลการเรียนที่ดีตั้งแต�ภาคการศึกษาแรก จนกระทั่งจบการศึกษา
ซึ่งเกณฑ�การพิจารณานิสิตที่มีสิทธิ์ได�รับปริญญาเกียรตินิยมต�องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) ไม�เคยสอบตก (F) ในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร
(2) ไม�เคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพ่ือเปลี่ยนแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(3) ไม�เคยเรียนซ้ําเพ่ือนับหน�วยกิตในรายวิชาที่ได�ลงทะเบียนเรียนโดยไม�นับหน�วยกิต(Audit) 

มาก�อน 
(4) เรียนจบภายในกําหนดเวลาไม�เกินจํานวนป�ที่ระบุไว�ในหลักสูตรเท�านั้นส�วนนิสิตที่ลงทะเบียน 

เรียนภาคฤดูร�อนต�อจากภาคการศึกษาสุดท�ายของหลักสูตร ไม�มีสิทธิ์ได�รับเกียรตินิยม

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�กําหนดให�นิสติต�องผ�านการทดสอบเพ่ือวัดความรู�ด�าน
ภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) ก�อนจบการศึกษา โดยกําหนดให�นิสติต�องเข�ารับการทดสอบ

ในช�วงที่เรียนจบการศึกษาในช้ันป�ที่ 3
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(5) นิสิตที่ ได�รับปริญญาเกียรตินิยม มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายเกียรตินิยมเพ่ือเข�ารับ
พระราชทานปริญญา

เกียรตนิิยมอันดบัหนึ่ง  ได�แต�มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) 3.50 ขึ้นไป 
เกียรตนิิยมอันดบัสอง  ได�แต�มระดับคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative GPA) 3.25 ขึ้นไป 

2.     ทุนการศกึษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร มี

ทุนการศึกษาให�กับนิสิตเป�นประจําทุกป� โดยมีทั้งทุนพัฒนาวิชาการสําหรับนิสิต ที่มีความสามารถทาง
วิชาการเพ่ือให�สามารถแสดงศักยภาพออกมาได�อย�างเต็มที่ และทุนการศึกษาสําหรับนิสิตที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย�แต�เรียนดี เพ่ือเป�ดโอกาสให�นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย�ได�ตั้งใจเล�าเรียนอย�างเต็มที่ และ
สามารถแบ�งเบาภาระของผู�ปกครอง

โดยทุนการศึกษาเฉพาะนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร มีดังนี้

ประเภททนุ เงื่อนไขการให�ทนุการศกึษา จํานวน

ทุนพัฒนาวิชาการสําหรับ
นิสิตปริญญาตรี

นิสิตชั้นป�ท่ี 1 – 4 ท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
ภาควิชาฯ
เง่ือนไขการให�ทุนพัฒนาวิชาการ

(1) ค�าใช�จ�ายในการไปนําเสนอผลงานของนิสิตไม�เกิน 10,000
บาท (ตามจ�ายจริง)

(2) ค�าใช�จ�ายในการเตรียมการจํานวน 4,000 บาท/ชิ้นงาน

2 ทุน

ทุนการศึกษาเพื่อ
ช�วยเหลือนิสิตขาดแคลน
ทุนทรัพย�

นิสิตปริญญาตรีทุกชั้นป� (รับสมัครภาคปลาย)
คุณสมบัติ

(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป
(2) นิสิตขอรับทุนต�องเป�นนิสิตป�จจุบันของภาควิชาฯ ท่ีมีความ

ประพฤติดี
(3) นิสิตผู�สมัครขอรับทุนต�องเป�นผู�ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย�
(4) นิสิตผู�ผ�านการคัดเลือกต�องช�วยเหลือกิจการงานของ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร
รวมจํานวนชั่วโมงไม�เกิน 120 ชั่วโมง

ทุนละ 15,000 บาท

8 ทุน
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ประเภททนุ เงื่อนไขการให�ทนุการศกึษา จํานวน

ทุนคุณวิชัย เตชะวัฒนา
นันท� เป�นทุนการศึกษา
เพ่ือช�วยเหลือนิสิตขาด
แคลนทุนทรพัย�

นิสิตปริญญาตรีทกุช้ันป� (รับสมัครภาคต�น)
คุณสมบัติ

(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
(2) นิสิตขอรับทนุต�องเป�นนสิิตป�จจุบันของภาควชิาฯ ที่มี

ความประพฤติดี
(3) นิสิตผู�สมัครขอรับทุนต�องเป�นผู�ที่ขาดแคลนทุนทรพัย�
(4) นิสิตผู�ผ�านการคัดเลอืกต�องช�วยเหลือกิจการงานของ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร
รวมจํานวนช่ัวโมงไม�เกิน 120 ช่ัวโมง

ทุนละ 10,000 บาท

4 ทุน

3. สวัสดิภาพสาํหรบันสิติ
เมื่อกล�าวถึงกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เป�นสวัสดิภาพที่นิสติทุกคนจะ

ได�รับในกรณีที่เกิดอุบตัเิหตหุรือป�ญหาสุขภาพ (ตามเงื่อนไขบางกรณ)ี 

รายการ อัตราเงนิช�วยเหลอื

การเสียชีวิต 100,000 บาท

ค�ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเมื่อเป�นคนไข�ใน

ให�ตามที่จ�ายจริงแต�ไม�เกิน
8,000 บาท

ค�ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเมื่อเป�นคนไข�นอก 

ให�ตามที่จ�ายจริงแต�ไม�เกิน
1,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม หน�วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต งานบริการและสวัสดิการ ช้ัน 4 อาคารระพีสาคริก

4. การส�งเสริมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร
นอกจากด�านการเรียนแล�ว นิสิตต�องกระตือรือร�นในการทํากิจกรรมควบคู�ไปด�วย ตัวอย�างเช�น 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การออกค�ายอาสา และเสวนาเชิงวิชาการ เป�นต�น เพ่ือส�งเสริมให�นิสิตได�
เรียนรู�จากการปฏิบัติจริง

1) โครงสร�างกิจกรรมเสริมหลักสตูร
โครงสร�างกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาเขตบางเขน ป�การศึกษา 2564 ที่นิสิตต�องเข�าร�วม 

จํานวนไม�น�อยกว�า 8 กิจกรรม ครบทุกประเภทกิจกรรม และจํานวนหน�วยช่ัวโมงไม�น�อยกว�า 50 หน�วย
ช่ัวโมง
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1.1) กิจกรรมมหาวิทยาลัย นิสิตต�องเข�าร�วมไม�น�อยกว�า 3 กิจกรรม ดังนี้

ลําดับที่ กิจกรรม ชม. ที่ได�รบั สมคัรเข�าร�วมกิจกรรมได�ที่

1. ก�าวแรกสู�ศาสตร�แห�งแผ�นดิน 10 นิสิตทุกคนต�องเข�าร�วม

2. ปฐมนิเทศคณะ ตามจริง คณะเศรษฐศาสตร�

3. ร�องเพลงมหาวิทยาลัย 8 อบก-สโมสรนิสิตคณะ

4. ร�องเพลงคณะ 8 อบก-สโมสรนิสิตคณะ

5. ไหว�ครูมหาวิทยาลัย 3 อบก-สโมสรนิสิตคณะ

6. ไหว�ครูคณะ/ภาควิชา 3 คณะ/ภาควิชา

7. วันพัฒนามหาวิทยาลัย 3 สโมสรนิสิตคณะ

8. รับน�องใหม�มหาวิทยาลัย 6 อบก-สโมสรนิสิตคณะ

9. รับน�องใหม�คณะ 10 สโมสรนิสิตคณะ

10.** เข�าแถวส�งบณัฑติ งานพธิพีระราชทานปรญิญา

บัตร (ควรเข�าร�วม

2 สโมสรนิสิตคณะ

11.** เข�าแถวรบัและส�งเสด็จพระราชดําเนนิ งาน

พระราชทานปรญิญาบตัร (ควรเข�าร�วม

4 สโมสรนิสิตคณะ

12. วางพวงมาลาวันป�ยมหาราช ๒๓ ตุลาคม 5 กองกิจการนิสิต

13.** วันนนทรทีรงปลกู ดนตรทีรงโปรด (ควรเข�าร�วม 4 สโมสรนิสิตคณะ

14. เลือกตั้ง อบก.และ สส. 1 อบก-สโมสรนิสิตคณะ

15. วางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัย 2 

กุมภาพันธ�

2 สโมสรนิสิตคณะ

16. ป�จฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย (ช้ันป�สุดท�าย) 3 กองกิจการนิสิต

17. ป�จฉิมนิเทศคณะ (ช้ันป�สุดท�าย) 3 คณะเศรษฐศาสตร�

18. เทิดพระเกียรติพระราชวงศ� ตามจริง กองกิจการนิสิต

19. วันสถาปนาคณะ ตามจริง คณะเศรษฐศาสตร�

20. กิจกรรมทีค่ณะ/ภาควิชา กําหนดให�นิสิตเข�าร�วม ตามจริง คณะเศรษฐศาสตร�

21. กิจกรรมที่วิทยาเขตกําหนดให�นิสิตเข�าร�วม ตามจริง วิทยาเขต

**แนะนําว�าควรเข�าร�วมทุกคน
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1.2) กิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะ นิสิตต�องเข�าร�วมทุกด�าน ไม�น�อยกว�า 4 กิจกรรม ดังนี้

ลําดับที่ กิจกรรม คําอธบิาย/กิจกรรมทีเ่กีย่วข�อง/สถานทีต่ิดต�อ

1 ด�านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

1 กิจกรรม ได�แก�

- การอบรมจิตใจ การนั่งสมาธิ การฟ�งเทศน�

ฟ�งธรรม การอุปสมบททีจั่ดเป�นโครงการ 

ทําบุญตักบาตร การจัด โครงการจัดอบรม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ การ ฝ�กงานที่

ไม�เกี่ยวกับการเรียน 

- กองกิจการนิสิต ชมรมทางศาสนาต�างๆ วัด

ต�างๆ หน�วยงานภาครัฐและเอกชนต�างๆ

http://nisit.kasetsart.org , 

http://sa.ku.ac.th , www.ku.ac.th 

หรือเว็บไซด�ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่จัด

โครงการที่มีลักษณะกิจกรรมดังกล�าว

- กิจกรรมทางศาสนา

- กิจกรรมเสริมสร�างหลักคิดเชิง

คุณธรรม

- กิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างค�านิยมที่ดี 

- วินัยในตนเอง

- การประยุกต�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

- เสริมสร�างจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯลฯ

2 ด�านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู� 1 

กิจกรรม ได�แก�

- การเข�าร�วมอบรมภาษาต�างประเทศ

- การเข�าร�วมอบรมความรู�ทางด�านไอที

- การคิดและการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาตนเอง 

การแข�งขันทางความคิด การประกวด

นวัตกรรมต�างๆ การเข�าอบรมการสัมมนา 

การอภิปรายทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ 

การฝ�กงานที่ไม�เกี่ยวข�องกับการเรียนการ

สอน

- กองกิจการนิสิต สํานักหอสมุด สํานัก

บริการคอมพิวเตอร� สํานักส�งเสริมและ

ฝ�กอบรม คณะ มนษุยศาสตร� ภาครัฐและ

เอกชนที่จัดอบรม ภาษาต�างประเทศหรือไอที

http://nisit.kasetsart.org , 

http://sa.ku.ac.th , www.ku.ac.th 

หรือเว็บไซด� ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัด

โครงการที่มีลักษณะ กิจกรรมดังกล�าว

- ทักษะภาษาต�างประเทศ

- ทักษะไอที

- ความคิดเชิงวิเคราะห�

- ความคิดสร�างสรรค�

- ความคิดนวัตกรรม

- การคิดวิจารณญาณ

- กิจกรรมประกวดทางการคิด

- สมรรถนะการเรียนรู�

- ทักษะการนําเสนอ

- สมาธิเพ่ือการเรียนรู�

- การสร�างแรงบันดาลใจ

- การพัฒนาทักษะทางอาชีพ

- การเรียนรู�ภูมิป�ญญาท�องถิ่น

- ฯลฯ
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ลําดับที่ กิจกรรม คําอธบิาย/กิจกรรมทีเ่กีย่วข�อง/สถานทีต่ิดต�อ

3 ด�านพัฒนาทักษะเสริมสร�างความสัมพันธ�

ระหว�างบุคคลและการสื่อสาร 1 กิจกรรม 

ได�แก�

- กิจกรรมออกค�ายบําเพ็ญประโยชน�และการ

แสดง ศิลปวัฒนธรรมเป�นหมู�คณะ ประชุม

เตรียมการและสรุป โครงการกิจกรรมนิสติ 

การอบรมบุคลิกภาพ การทํางาน เป�นทีม 

เป�นพิธีกร การเข�าร�วมกิจกรรมเรียนรู�เรื่อง 

สิทธิ เสรีภาพ และหน�าที่พลเมือง การเข�า

ร�วมเสวนาเกี่ยวกับ ระบบประชาธิปไตย การ

ฝ�กงานที่ไม�เกี่ยวกับการเรียน 

- กองกิจการนิสิต สํานักส�งเสริมและฝ�กอบรม 

ภาครัฐฝ�กอบรม ภาครัฐ และเอกชนที่จัด

อบรม http://nisit.kasetsart.org , 

http://sa.ku.ac.th , www.ku.ac.th 

หรือเว็บไซด� ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัด

โครงการที่มีลักษณะ กิจกรรมดังกล�าว

- พัฒนาบุคลิกภาพ

- การทํางานเป�นทีม

- ทักษะมนุษยสัมพันธ�

- การเสริมสร�างทัศนคติประชาธิปไตย

- ทักษะการอยู�ร�วมกับผู�อื่น

- กาลเทศะ/มารยาทสังคม

- ทักษะภาวะผู�นํา

- การสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�าง

นิสิต

- ทักษะการพูดและการนําเสนอ

- ฯลฯ

4 ด�านพัฒนาสุขภาพ 1 กิจกรรม ได�แก�

- กิจกรรมนันทนาการ

- กิจกรรมกีฬา

- กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพจิต

ฯลฯ

- ชมรมกีฬา นักกีฬา การออกกําลังกายเพ่ือ  

สุขภาพ นันทนาการ การฝ�กงานที่ไม�

เกี่ยวกับการเรียน

- สํานักการกีฬา ชมรมกีฬา เข�าร�วมโครงการ

เดินวิ่งการ กุศลต�างๆ 

http://nisit.kasetsart.org , 

http://sa.ku.ac.th , www.ku.ac.th 

หรือเว็บไซด� ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัด

โครงการที่มีลักษณะ กิจกรรมดังกล�าว

หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะ 1 โครงการ สามารถเทียบค�าประสบการณ�ได�หลายด�าน ซึ่งผู�
จัดต�องช้ีแจงวัตถุประสงค�ให�ชัดเจน
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1.3) กิจกรรมเพ่ือสังคม นิสิตต�องเข�าร�วมไม�น�อยกว�า 1 กิจกรรม ดังนี้

ลําดับที่ กิจกรรม คําอธบิาย/กิจกรรมทีเ่กีย่วข�อง/สถานทีต่ิดต�อ

1 กิจกรรมเพ่ือสังคม 1 กิจกรรม ได�แก� - การเป�นอาสาสมัครช�วยเหลือสังคม 

โครงการจิตอาสา หรือจิตสาธารณะต�างๆ 

การบริจาคโลหิต การเข�าร�วม บําเพ็ญ

ประโยชน�เพ่ือสังคม คนด�อยโอกาส การทํา

ความดีต�างๆ ช�วยงานมหาวิทยาลั

- สภากาชาดไทย บ�านพักคนชรา บ�านเด็ก

พิการทาง สมองและป�ญญา บ�านเด็กพิการ

ตาบอด มูลนิธิต�างๆ ที่บําเพ็ญประโยชน�เพ่ือ

ส�วนรวม หน�วยงานภาครัฐหรือ เอกชน

ต�างๆ ที่ดําเนินการเพ่ือส�วนรวม

http://nisit.kasetsart.org , 

http://sa.ku.ac.th , www.ku.ac.th 

หรือเว็บไซด�ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่จัด

โครงการที่มีลักษณะกิจกรรมดังกล�าว

- กิจกรรมจิตอาสา

- กิจกรรมจิตสาธารณะ

- กิจกรรมเ พ่ือคนด�อยโอกาสทาง

สังคม

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�

- กิจกรรมค�ายอาสา

- กิจกรรมความดีเพ่ือสังคม

- ฯลฯ

สรุปเกณฑ�การเทยีบค�าประสบการณ�กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร

ดํารงตําแหน�ง
ได�รับการเทยีบค�าและเทยีบโอน

ประสบการณ�ด�าน

จํานวนหน�วย

ชั่วโมงทีไ่ด�
นําหลกัฐาน

นายก อบก. 

ประธานสภาผู�แทนนิสิต 

นายกสโมสรนิสิต 

มีระยะเวลาปฏิบัตงิาน 1 ป�

-คุณธรรมจริยธรรม 2 กิจกรรม 

-ทักษะการคิดและการเรียนรู� 2 กิจกรรม

-ทักษะเสริมสร�างความสัมพันธ�ระหว�าง 

บุคคลและการสื่อสาร 2 กิจกรรม 

-สุขภาพ 2 กิจกรรม 

-คณะทํางาน 1 โครงการ

12

12

12

คําสั่ง / ประกาศ

คณะกรรมการบริหาร 

ในองค�กรนสิิต ประธาน 

ชมรม ประธานชุมนุม นิสิต 

มีระยะเวลาปฏิบัตงิาน 1 ป�

-คุณธรรมจริยธรรม 1 กิจกรรม 

-ทักษะการคิดและการเรียนรู� 1 กิจกรรม 

-ทักษะเสริมสร�างความสัมพันธ�ระหว�าง 

บุคคลและการสื่อสาร 1 กิจกรรม 

-สุขภาพ 1 กิจกรรม 

-คณะทํางาน 1 โครงการ

6

6

6

6

คําสั่ง / ประกาศ
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ดํารงตําแหน�ง
ได�รับการเทยีบค�าและเทยีบโอน

ประสบการณ�ด�าน

จํานวนหน�วย

ชั่วโมงทีไ่ด�
นําหลกัฐาน

นิสิตที่ดาํเนินกิจกรรม

ในฐานะผู�แทน

มหาวิทยาลัย

เทียบโอนได� 1 กิจกรรม โดยพิจารณาจาก

กิจกรรมที่เข�าร�วม

6 หนังสือรับรอง

นิสิตที่มีความประพฤติ

ดีเด�น

-คุณธรรมจริยธรรม 1 กิจกรรม 

-ทักษะเสริมสร�างความสัมพันธ�ระหว�าง 

บุคคลและการสื่อสาร 1 กิจกรรม

12

12

คําสั่ง / ประกาศ

นิสิตที่มีผลงานความคดิ

สร�างสรรค�และ

นวัตกรรมดีเด�น

-คุณธรรมจริยธรรม 1 กิจกรรม 

-ทักษะการคิดและการเรียนรู� 1 กิจกรรม 

-คณะทํางาน 1 โครงการ

12

12

คําสั่ง / ประกาศ

นิสิตที่มีผลงานกิจกรรม 

นอกหลักสูตรดีเด�น

-คุณธรรมจริยธรรม 1 กิจกรรม 

-ทักษะเสริมสร�างความสัมพันธ�ระหว�าง 

บุคคลและการสื่อสาร 1 กิจกรรม 

-คณะทํางาน 1 โครงการ

12

12

คําสั่ง / ประกาศ

นิสิตที่มีผลงานกีฬา

ดีเด�น

-สุขภาพ 1 กิจกรรม 

-ทักษะเสริมสร�างความสัมพันธ�ระหว�าง 

บุคคลและการสื่อสาร 1 กิจกรรม 

-คณะทํางาน 1 โครงการ

12

12

คําสั่ง / ประกาศ

หน�วยงานเทียบค�าและเทียบโอนประสบการณ�กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
* ในกรณีที่นิสิตเข�าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับหน�วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ให�ติดต�อขอ

เทียบค�าประสบการณ�ได�ที่หน�วยงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ช้ัน 5 อาคารระพีสาคริก

การจดัเก็บหลักฐาน เพื่อบันทึกหน�วยชั่วโมงกิจกรรม 
ทุกครั้งที่เข�าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขอให�นิสิตดําเนินการดังนี้
1. ต�องสแกนบัตรประจําตัวนิสิต หรือกรอกรหัสประจําตัวนิสิตทุกครั้งที่เข�าร�วมโครงการ 
2. เมื่อจบโครงการ ผู�เข�าร�วมโครงการต�องเก็บ “บัตรผ�านการเข�าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร” 

ไว� เป�นหลักฐาน 
3. กิจกรรมที่จัดโดยหน�วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย - ต�องมีหนังสือรับรองพร�อมถ�ายเอกสาร

จํานวน 1 ชุด พร�อมแนบกําหนดการจากหน�วยงานนั้นๆ เพ่ือนนํามาเทียบค�าหน�วยช่ัวโมง

69



2) การส�งเสรมิกิจกรรมเสรมินอกหลกัสตูร
นอกจากด�านการเรียน และกิจกรรมที่ทําร�วมกับทางมหาวิทยาลัยแล�ว ป�จจุบันการอบรมความรู� 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะต�าง ๆ ก็สําคัญ สําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต เช�น การอบรมภาษาต�างประเทศ 
อบรมเครื่องมือทางสถติิ SPSS STATA Eview INFOGRAPHIC EXCEL IC PLAIN POWER BI เป�น
ต�น โดยนิสติช้ันป�ที ่1 ทุกคน ต�องผ�านการเข�าร�วมอบรม โปรแกรม Excel และอบรมอื่นๆที่ทางหลักสูตร
จัดให� อีก 2 โปรแกรม ก�อนจบการศึกษา

5. การติดตามผลการเรยีนนสิติ และช�องทางการเผยแพร�ข�าวสารทีเ่กีย่วข�องกบัสาขาวชิาธรุกจิ
การเกษตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร มีระบบการ
ติดตามผลการเรียนนิสติอย�างใกล�ชิดเป�นรายบคุคล และติดตามทุกภาคการศึกษา ซึ่งจะเป�นประโยชน�ใน
การวางแผนการเรียนและอํานวยความสะดวกในการให�คําปรึกษานิสิตที่ประสบป�ญหาด�านการเรียน
ตัวอย�างในตาราง

มีการจัดกิจกรรมติดตามความก�าวหน�าของการเรียนตามหลักสูตร ของนิสิตในทีป่รึกษาซึ่งเป�น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือติดตามผลการศึกษาของนิสิตแต�ละภาคการศึกษาตลอดหลกัสูตร 4 ป� เป�ดโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย�ที่ปรึกษา
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ถึงแม�ว�าทางหลักสูตรจะมีระบบการติดตามผลการเรียนที่ค�อนข�างมีประสิทธิภาพ แต�อย�างไรก็
ตามหลักสูตรก็ต�องขอความร�วมมือผู�ปกครองทุกท�านในการติดตามผลการเรยีนของนิสิตไปพร�อมๆ กัน
ด�วย ซึ่งท�านสามารถเข�าระบบการติดตามผลการเรียนออนไลน�ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ได�อีก
ช�องทางหนึ่ง

https://www.advisor.ku.ac.th/
เว็บไซต�สําหรับผู�ปกครอง อาจารย�ที่ปรึกษาในการตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต

หากท�านผู�ปกครองมีคาํถามหรือข�อสงสัยสามารถตดิต�อสอบถามผลการเรียนของนิสิตได�ที่

โทรศัพท� 02-942-8649-51, 02-561-3467 , 086-615-8547
E-mail : appliedeconku@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/AgriEconKU
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เว็บไซด�ภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรพัยากร คณะเศรษฐศาสตร� http://are.eco.ku.ac.th

ทั้งนี้ในป�จจุบันนี้การประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับข�าวสารต�างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกาตรและ
ทรัพยากร จะผ�านสื่อสังคมออนไลน� https://www.facebook.com/AgriEconKU 

อีกทั้งมีช�องทางที่ใช�ประชาสัมพันธ�ข�าวสารที่เกี่ยวกับนิสิตของสาขาวิชาโดยตรง ทางกลุ�มไลน� 
Open chat ช่ือกลุ�ม “AEA ป� 1”
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1. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร�ประยกุต�และธรุกจิเกษตร (ภาคปกต)ิ จํานวน 161 คน

รหัสนิสิต: 6410700041
ช่ือ-นามสกุล: นายก�องภพ ภู�ระหงษ�
ช่ือเล�น: ภูมิ
E-mail : 
phumrck@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700059
ช่ือ : น.ส.กัญญารัตน� หลุงมา
ช่ือเล�น : บีม
E-mail : 
lungmakanyarat20@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700067
ช่ือ : นายจิรภัทร สุขอาษา
ช่ือเล�น : คิน
E-mail : 
kinjiraphat123@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700075
ช่ือ : น.ส.ชญาดา ชาวสวน
ช่ือเล�น : โบตั๋น
E-mail : 
chayada03645@pccst.ac.th 

รหัสนิสิต: 6410700083
ช่ือ : นายธรากร ใจปลื้ม 
ช่ือเล�น : โอ็ต
E-mail : 
thanakornaod01@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700091
ช่ือ : น.ส.บัณฑิตา พุฒแก�ว
ช่ือเล�น : แอ�ม
E-mail : 
bunthita.ph@ku.th 

รหัสนิสิต: 6410700105
ช่ือ : น.ส.ปาณิศา จิตนุพงค�
ช่ือเล�น : นํ้าหวาน
E-mail : 
panisanamwan.1214@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700113
ช่ือ : น.ส.ปุญญิศา ศรีวิเศษ
ช่ือเล�น : เอม
E-mail : 
punyisra.aimaim@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700121
ช่ือ : น.ส.สิริยาภรณ� โมธรรม
ช่ือเล�น : อันดา
E-mail : 
unda7326@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700377
ช่ือ : น.ส.กัลยา อ�อนสี
ช่ือเล�น : กานต�
E-mail : 
okanraya@gmail.com 

ทําเนียบรุ�นนสิติ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�และธุรกิจเกษตร ป�การศึกษา 2564
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รหัสนิสิต: 6410700385
ช่ือ : น.ส.กาญจนอนงค� ดําสมอ
ช่ือเล�น : กาญจน�
E-mail : 
kan100545@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700393
ช่ือ : นายกานต� เกตุสุข
ช่ือเล�น : เซม
E-mail : 
kantketsuk@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700407
ช่ือ : น.ส.เกศิณี ปลิดดอก
ช่ือเล�น : แต�ม
E-mail : 
kasinee3597@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700415
ช่ือ : น.ส.จิณฬตา แซ�เตียว
ช่ือเล�น : ฟร�อน
E-mail : 
frontfy14@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700423
ช่ือ : น.ส.จิรัชญา จันทรา
ช่ือเล�น : แทค
E-mail : 
takchantra@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700431
ช่ือ : น.ส.ชนาพร นากเกิด
ช่ือเล�น : ฟองดาว
E-mail : 
chanapornfd@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700440
ช่ือ : น.ส.ชมพนุช ยิ้มนิยม
ช่ือเล�น : ตูน
E-mail : 
Toon.yimmmm@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700458
ช่ือ : นายชัยสิทธ์ิ เพชรย�อง
ช่ือเล�น : ปอง
E-mail : 
chaiyasitpetchyong@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700466
ช่ือ : น.ส.ณัฐชดา อ่ิมเจริญ 
ช่ือเล�น : ชมพู�
E-mail : 
chompoo.ncd@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700474
ช่ือ : น.ส.ณัฐชยา เลิศคอนสาร
ช่ือเล�น : นัฐ
E-mail : 
36677@syansri.ac.th 

รหัสนิสิต: 6410700482
ช่ือ : น.ส.ณัฐชยา งามศรี
ช่ือเล�น : เฟ�ร�ส
E-mail : 
natchaya.4246@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700491
ช่ือ : นายไทร ประยูรหงษ�
ช่ือเล�น : ไทร
E-mail : 
halloweensai412@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410700504
ช่ือ : น.ส.ธมลวรรณ วิญูธรรม 
ช่ือเล�น : กีต�าร�
E-mail : 
guitar2546thamonwan@gma
il.com 

รหัสนิสิต: 6410700512
ช่ือ : นายประพันธุ� หมวดเชียงคะ
ช่ือเล�น : บีม
E-mail : 
praphan.beam@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700521
ช่ือ : น.ส.ปวรรณรัตน� นกต�อ
ช่ือเล�น : อุ�ย
E-mail : 
pawanrat8446@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700539
ช่ือ : น.ส.ป�ทมพร ประศรีศิลป�สกุล
ช่ือเล�น : ลูกตาล
E-mail : 
prasrisilsakul12@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700547
ช่ือ : น.ส.ผกาวดี เอ่ียมมีศรี
ช่ือเล�น : เจ็ท
E-mail : 
pakawadee.jet@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700555
ช่ือ : น.ส.พัชรพร วรรณสวัสดิ์
ช่ือเล�น : ออมสิน
E-mail : 
patcharapornwansawat02545
@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700563
ช่ือ : น.ส.พิทยาภรณ� แสงอ่ิม
ช่ือเล�น : จ�ะจ�า
E-mail :
pseangim@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700571
ช่ือ : น.ส.พิมพ�พร บุญเสริม
ช่ือเล�น : โฟร�
E-mail : 
phimphom7165@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700580
ช่ือ : นายภาวิน พจนารถ
ช่ือเล�น : เฮ�ว
E-mail : 
boomeryouare105@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700598
ช่ือ : นายภูมิ ภูคงนํ้า
ช่ือเล�น : ภูมิ
E-mail : 
poom.p@ku.th

รหัสนิสิต: 6410700601
ช่ือ : น.ส.วรดา ควรกล�า 
ช่ือเล�น : เดยีร�
E-mail : 
wrdakhuankla@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700610
ช่ือ : นายวรัญู สุขสกาวผ�อง
ช่ือเล�น : ใจ�
E-mail : 
warunyou8271@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410700628
ช่ือ : น.ส.วิชญาดา สมตระกูล
ช่ือเล�น : แนน
E-mail : 
nanwichayada.nannie@gm
ail.com

รหัสนิสิต: 6410700636
ช่ือ : น.ส.ศุภสุตา กลิ่นซ�อน
ช่ือเล�น : ม้ิน
E-mail : 
supasumint0254534@gmail.
com 

รหัสนิสิต: 6410700644
ช่ือ : นายสันหณัฐ เขม�นกิจ
ช่ือเล�น : เนม
E-mail : 
cloleen@hotmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700652
ช่ือ : น.ส.สุดาภัทร ดอกสุทัศน�
ช่ือเล�น : ลูกปู
E-mail : 
sudapat14042504@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700661
ช่ือ : นายสุริยกานต� ชมศร
ช่ือเล�น : เปา
E-mail : 
suriyakarnpaopao@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700679
ช่ือ : น.ส.อดิศา วอนเพียร 
ช่ือเล�น : ชมพู
E-mail : 
adisa.29446@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700687
ช่ือ : นายอภินันท� จํารัสเรืองรอง
ช่ือเล�น : กัส
E-mail : 
gusapinan14x@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700695
ช่ือ : อรปรียา อินมิทิน
ช่ือเล�น : อร
E-mail : 
onnpreyaa@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700709
ช่ือ : นายอลงกรณ� จันทรมี
ช่ือเล�น : เติบ้
E-mail : 
0984406390j@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410700717
ช่ือ : น.ส.อัญมณี ไชยเชตุ
ช่ือเล�น : อัญ
E-mail : 
aunyamanee.c@ku.th 

รหัสนิสิต: 6410701730
ช่ือ : น.ส.กนกวรรณ นุชาญรัมย�
ช่ือเล�น : เป��ล
E-mail : 
k.nuchanram@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701748
ช่ือ : น.ส.กมลทิพย� วารินสะอาด
ช่ือเล�น : ฟ�า
E-mail : 
kkamonfah@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410701756
ช่ือ : นายกัญจน�กฤษณ� แก�ว
ประสิทธ์ิ
ช่ือเล�น : ฟ�ฟ�า
E-mail : 
fifazaza555@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701764
ช่ือ : น.ส.เกศศิณยี� สุริยา
ช่ือเล�น : จ�า
E-mail : 
ketsineesuriya@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701772
ช่ือ : นายคณพล ทรงวรวิทย�
ช่ือเล�น : ไบร�ท
E-mail : 
shabushixxx@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701781
ช่ือ : น.ส.จณิสตา ศิริตรัย 
ช่ือเล�น : เบล
E-mail : 
belljanisata@outlook.com

รหัสนิสิต: 6410701799
ช่ือ : นายจรูญ เดวิส
ช่ือเล�น : Jr
E-mail : 
jokerjr5830@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410701802
ช่ือ : นายจักรภพ ลมุลพงษ�
ช่ือเล�น : ภู
E-mail : 
poohshiking@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410701811
ช่ือ : นายจิรภัทร สุมงคล
ช่ือเล�น : เมฆ
E-mail :

รหัสนิสิต: 641070129
ช่ือ : น.ส.จิรัญญา พลพงษ�
ช่ือเล�น : หนุงหนิง
E-mail : 
jiranyapong@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701837
ช่ือ : น.ส.จิราภรณ� ใจภักดี
ช่ือเล�น : จิน
E-mail : 
jinkoom.jira@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701845
ช่ือ : นายเจตพัฒน� ธรรมศักดากร
ช่ือเล�น : ออม
E-mail : 
4609jetetapat@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701853
ช่ือ : นายเจษฎา สุวรรณมาลี
ช่ือเล�น : เจษ
E-mail : 
skmphone950@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701861
ช่ือ : นายชนาธิป แจ�มศรี
ช่ือเล�น : เอ๊ิก
E-mail : 
erkyoyo@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410701870
ช่ือ : น.ส.ชุติกาญจน� ใจเย็น
ช่ือเล�น : แพรว
E-mail : 
praewchuu2546@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701888
ช่ือ : นายโชติพัฒน� เผื่อนอุดม
ช่ือเล�น : ดอม
E-mail : 
chotipat.ph@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701896
ช่ือ : นายไชยา นรานรัมย�
ช่ือเล�น : เคน 
E-mail : 
ken42550@gmail.
com 

รหัสนิสิต: 6410701900
ช่ือ : นายญาณพัฒน� แซ�ล�อ
ช่ือเล�น : พัด
E-mail : 
yanaphatsd@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701918
ช่ือ : น.ส.ญาณภา มงคลดีกล�ากุล
ช่ือเล�น : ชมพู
E-mail : 
ychompoo151145@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701926
ช่ือ : น.ส.ญาตา สายศรี
ช่ือเล�น : ตา
E-mail : 
yata.ss002@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701934
ช่ือ : น.ส.ฐากุลณัฐ บุญรอดสิรสุทธ์ิ
ช่ือเล�น : ปราย
E-mail : 
spryprai1707@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701942
ช่ือ : นายฐาพล ตั้งสกุล
ช่ือเล�น : ฐา
E-mail : 
thapon07272@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701951
ช่ือ : น.ส.ฐิตินันท� แถลงจิตร
ช่ือเล�น : ไอซ�
E-mail : 
31ice2545@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410701969
ช่ือ : น.ส.ณชัชารีย� ไกรสินธีรศรี
ช่ือเล�น : ข�าวหอม
E-mail : 
natcharee.mb@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701977
ช่ือ : น.ส.ณฏัฐณิชา อัศวจุฬามณี 
ช่ือเล�น :  แซน
E-mail : 
sandyseawindysun@gmail.com

หัสนิสิต: 6410701985
ช่ือ : น.ส.ณัฐธิดา เมืองปาก
ช่ือเล�น : แบม
E-mail : 
bambaying@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410701993
ช่ือ : น.ส.ณัฐริตา เข็มขาว
ช่ือเล�น : เพลง 
E-mail : 
nattarita.kh@ku.th 

รหัสนิสิต: 6410702001
ช่ือ : น.ส.ณัฐวรา ทองช�วย
ช่ือเล�น : อิง
E-mail : 
natwathongchuay@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702019
ช่ือ : นายณัฐวุฒิ จิรธนาวุฒิ
ช่ือเล�น : ข�าวโอ�ต
E-mail : 
Nattawut.chayen@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702027
ช่ือ : น.ส.ณิชาภัทร ฉัตรกุศลสกุล
ช่ือเล�น : มายด�
E-mail :
nichapat.chat@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702035
ช่ือ : นายดรัณภพ อัศวาภิรมย�
ช่ือเล�น : ดรณ�
E-mail : 
daranphop17@gmail.com

รหัสนิสิต: 641070243
ช่ือ : นายตุลยภัทร มณีรัตน�
ช่ือเล�น : ไกด�
E-mail : 
Guide.nakana@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702051
ช่ือ : นายถิรวัฒน� ศรีแก�ว 
ช่ือเล�น : พฤกษ�
E-mail : 
thirawat0888911787@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702060
ช่ือ : น.ส.ทัตพิชา เอ่ียมบํารุง 
ช่ือเล�น : ไข�มุก
E-mail : 
tatpicha.iem@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702078
ช่ือ : นายทัศกร จิตต�สมัย
ช่ือเล�น :  ต�า
E-mail : 
tussakornjitsamai0482
@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702086
ช่ือ : น.ส.ทิชากร ขันเงิน
ช่ือเล�น : ปาล�ม
E-mail : 
plam33140@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702094
ช่ือ : นายธนกฤต ตันจอ
ช่ือเล�น :  ปอนด�
E-mail : 
pondthanakit@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702108
ช่ือ : นายธนโชติ ชุมศรี
ช่ือเล�น : เฌอบีม
E-mail : 
beamtanachot@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410702116
ช่ือ : นายธนบดี วันกลิ่น
ช่ือเล�น : 
E-mail : 
icedutoure@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702124
ช่ือ : นายธนภัทร มหาพรไพศาล
ช่ือเล�น : ไอซ�
E-mail : 
icebgman@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702132
ช่ือ : นายธนมน ตรีประเสริฐสิน
ช่ือเล�น : บอล
E-mail : 
ballzaza01234@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702141
ช่ือ : นายธนากร งามล�อง
ช่ือเล�น : วิลลี่
E-mail : 
makanrail2017@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702159
ช่ือ : น.ส.ธัญชนก เพ็งพาณิช
ช่ือเล�น : ใบตาล
E-mail : 
tan020@outlook.com 

รหัสนิสิต: 6410702167
ช่ือ : นายนนทพัทธ� กิ่งทอง 
ช่ือเล�น : ก�อง
E-mail : 
kong.nontapat@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702183
ช่ือ : น.ส.นภวรรณ จงปลื้มป�ติ
ช่ือเล�น : ม้ินท�
E-mail : 
mint.napawan@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702191
ช่ือ : น.ส.นภสร ดารายน
ช่ือเล�น :  แก�ม
E-mail : 
naphasorn.d@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702205
ช่ือ : น.ส.นวพร ศรีสมบัติ
ช่ือเล�น : ปอนด�
E-mail : 
navapond55@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702213
ช่ือ : นายนิตินัย แป�นสุวรรณ
ช่ือเล�น : เฟรม
E-mail : 
framekaiser72@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410702221
ช่ือ : นายบารมี ปานสูง 
ช่ือเล�น : ต�ง
E-mail : 
baramee.pans@ku.th 

รหัสนิสิต: 6410702230
ช่ือ : น.ส.ปณิดา ทองรักษ�
ช่ือเล�น : ปูเป�
E-mail : 
panida20203@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410702248
ช่ือ : ปรร สุรชุติกาล
ช่ือเล�น : ปรร
E-mail : 
punsurachu@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702264
ช่ือ : น.ส.ป�ณณพร แขไข
ช่ือเล�น : นํ้า
E-mail : 
numpun0269@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702272
ช่ือ : น.ส.ป�ทมาภรณ� สมวงษ� 
ช่ือเล�น : บีม
E-mail : 
patthamaphon.som@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702281
ช่ือ : น.ส.ป�ยธิดา ทะนงศักดิ์ 
ช่ือเล�น : ไนซ�
E-mail : 
piyatida.thanongsak@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702299
ช่ือ : น.ส.ผริตา จารุรัตนาภรณ�
ช่ือเล�น : บีม
E-mail : 
beam25582@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702302
ช่ือ : นายพงศ�ปณต ปุยะติ
ช่ือเล�น : บอส
E-mail : 
rexza007_@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410702311
ช่ือ : นายพงศ�พาณิช แช�มพาณิช 
ช่ือเล�น : จ�าจัง
E-mail : 
jajung487@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702329
ช่ือ : นายพงศ�พล โอฬารปรชัญา
ช่ือเล�น : ภีม
E-mail : 
pongpol2793@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702337
ช่ือ : น.ส.พรรณกมล วังศพ�าห�
ช่ือเล�น : เอิน
E-mail : 
earn.pankamol@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702345
ช่ือ : น.ส.พรรษมน ชูปู
ช่ือเล�น : ป�อป
E-mail : 
passchu3445@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702353
ช่ือ : นายพร�อมสิน ภมรเสนียนันท�
ช่ือเล�น : แฮ็ค
E-mail : 
hacky1919@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702361
ช่ือ : น.ส.พราวแพรวภา สุวงทา
ช่ือเล�น : แพรวา 
E-mail : 
praewwa.1411@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410702370
ช่ือ : น.ส.พัชมน โสภาบริบูรณ�
ช่ือเล�น : นิน
E-mail : 
patchamon.nin2545@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702388
ช่ือ : น.ส.พัชรธร รอดสวาสดิ์
ช่ือเล�น : ทะเล
E-mail : 
lekyim.py3233@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702396
ช่ือ : น.ส.พัชรา แก�วรัตน�
ช่ือเล�น : พัดลม
E-mail : 
phatka31@icloud.com 

รหัสนิสิต: 6410702400
ช่ือ : น.ส.พิชญานิน ทองนิมิตสวัสดิ์ 
ช่ือเล�น : บูมบีม
E-mail : 
chalempornbbb@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702418
ช่ือ : น.ส.พิมพ�สุภา รังสีมณี
ช่ือเล�น : โบว�
E-mail : 
pimsupar.gbo232@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702426
ช่ือ : นายพิรุณชัย ศรีช�วย 
ช่ือเล�น : เป�
E-mail : 
pirunchai199@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702434
ช่ือ : น.ส.พิสชา  นาที
ช่ือเล�น : ป�งปอง
E-mail : 
pispingpong@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702442
ช่ือ : นายพิสิษฐ�  หล�อวัฒนวงศ�
ช่ือเล�น : เอ๊ิก
E-mail : 
aurklnw@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702451
ช่ือ : นายพีรณัฐ  เอ่ียมอารีรัตน�
ช่ือเล�น : เอ๊ิก
E-mail : 
earkmon3@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702469
ช่ือ : นายพีรพงศ�  ประทีปจํารัสกุล
ช่ือเล�น : บ๊ิก
E-mail : 
prerapongbig@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702477
ช่ือ : นายพีรวัส  อนันตวงศ�
ช่ือเล�น : เปา
E-mail : 
paozpao46@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702493
ช่ือ : น.ส.เพชรลดา  กลมกล�อม
ช่ือเล�น : ลูกตาล
E-mail : 
tanza0511@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410702507
ช่ือ : น.ส.เพ็ญพิชชา ควรหัตร�
ช่ือเล�น : จ�า
E-mail : 
ja217251@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702515
ช่ือ : น.ส.เพียงฟ�า ไพศาลสินธุวงศ�
ช่ือเล�น : ตะวัน
E-mail : 
pheangfah.h@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702523
ช่ือ : นายโพธิพงษ� นิติศักดิ์
ช่ือเล�น : นีโน�
E-mail : 
neno_photipong@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410702531
ช่ือ : น.ส.เฟ��องลฎา ยงเสมอ
ช่ือเล�น : เฟ��อง
E-mail : 
fuangladay@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702540
ช่ือ : น.ส.ภัคจิรา จุ�ยม�วงศรี
ช่ือเล�น : ปาล�ม
E-mail : 
pakjira254550@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702558
ช่ือ : นายภัณฐภาส เหมาะเจริญ
ช่ือเล�น : ฤทธ์ิ
E-mail : 
rit-2003@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410702566
ช่ือ : นายภิพัส กาญจนะเมธิน
ช่ือเล�น : พุด
E-mail : 
pudding771@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702574
ช่ือ : ภูริณัฐ  กุลเศรษฐ
ช่ือเล�น : ภู
E-mail : 
purinutkulaseth@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702582
ช่ือ : นายภูวิศ ภูวารีดล
ช่ือเล�น : ไท
E-mail : 
tai.phuwit@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702591
ช่ือ : นายรณกร จนัทร�ประสูตร�
ช่ือเล�น : เต�
E-mail : 
ronnakon400@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702604
ช่ือ : น.ส.รัชนีกานต�  ต�นพิกลุ
ช่ือเล�น : ออม
E-mail : 
aommyworldd@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702612
ช่ือ : น.ส.รัญช�ณิกา สุคนธมาน
ช่ือเล�น : แพรวา
E-mail : 
runnikaap@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410702621
ช่ือ : น.ส.รัสรินทร� วสุบวรวิวัฒน�
ช่ือเล�น : บีม
E-mail : 
rassarin7546@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702639
ช่ือ : น.ส.วรรัตน� มงคลสระ
ช่ือเล�น : เพชร
E-mail : 
Vorraratpeth@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702647
ช่ือ : น.ส.วรางค�รัตน�  โชติเสถียรธรรม
ช่ือเล�น : หมิว
E-mail : 
miew_290146@hotmail.co.th

รหัสนิสิต: 6410702655
ช่ือ : น.ส.วริศรา  บุญเสริม
ช่ือเล�น : แนท
E-mail : 
natwarissara2002@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702663
ช่ือ : ศรัณยา นิลพัฒน�
ช่ือเล�น : ปอ
E-mail : 
st617296@bodin4.ac.th

รหัสนิสิต: 6410702671
ช่ือ : ศศิพร พิริยะรุ�งเรือง
ช่ือเล�น : ลูกนํ้า
E-mail : 
siwakorn585@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702680
ช่ือ : น.ส.ศศิวิมล เข็มเงิน
ช่ือเล�น : ป�าน
E-mail : 
sasiwimol.khem@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702698
ช่ือ : น.ส.ศศิวิมล พุทธิวงศ�
ช่ือเล�น : แบม
E-mail : 
bamsasivimon05@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702701
ช่ือ : น.ส.ศุภากร พลากร
ช่ือเล�น : สตางค�
E-mail : 
stang_palakorn@hotmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702710
ช่ือ : นายศุภากร ทรัพย�นาทวี
ช่ือเล�น : เปา
E-mail : 
pao36193168@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702728
ช่ือ : นายสรสิทธ์ิ สุวรรณเศรษฐ
ช่ือเล�น : มาร�ค
E-mail : 
sorrasitmark425@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702736
ช่ือ : น.ส.สาธิตา  หมอนพังเทียม
ช่ือเล�น : แป�ง
E-mail : 
sathita.mo@ku.th
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รหัสนิสิต: 6410702744
ช่ือ : นายสิทธิกร เหมือนชอบ
ช่ือเล�น : กอล�ฟ
E-mail : 
sittikorngolffi@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702752
ช่ือ : น.ส.สิรภัทรา สังยวน
ช่ือเล�น : เฟ�ร�น
E-mail : 
siraphatra14092545@gmail.
com

รหัสนิสิต: 6410702761
ช่ือ : นายสิรวิชญ�  จุ�ยมา
ช่ือเล�น : มาร�ค
E-mail : 
siramajuiwit@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702779
ช่ือ : นายสืบสกุล  สมศักดิ์
ช่ือเล�น : ฟ�ล
E-mail : 
animeno1211@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702787
ช่ือ : น.ส.สุกฤตา รอดพงษา
ช่ือเล�น : ม้ินท�
E-mail : 
sukrita.mintty@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702795
ช่ือ : น.ส.สุชานาถ อินทกูล
ช่ือเล�น : การ�ฟ�ลด�
E-mail :
suchanat.garfield@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702809

ช่ือ : น.ส.สุพิชฌาย� ไพรวันรัตน�

ช่ือเล�น : เพื่อน

E-mail :

puansupicha123@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702817
ช่ือ : สุภชา โสพีพัฒน�
ช่ือเล�น : มายด�
E-mail : 
supacha6068@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702825
ช่ือ : สุภานัน  ทับทิมทอง
ช่ือเล�น : เบียร�
E-mail : 
supanantxm@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702833
ช่ือ : น.ส.สุวิภา เจิมทา
ช่ือเล�น : 
E-mail : 
suvipachoemtha@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702841
ช่ือ : น.ส.เสาวลักษณ� จันทร�ทอง
ช่ือเล�น : ปุ�กป��ก
E-mail : saowalak.junto@ku.th 

รหัสนิสิต: 6410702850
ช่ือ : นายหฤษฎ� คําผุย
ช่ือเล�น : ตั้ม
E-mail : tumtin49@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410702868
ช่ือ : นายอติวิทย� เค�าอุทัย
ช่ือเล�น : แม็ก
E-mail : 
november500@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702876
ช่ือ : น.ส.อภิสรา ประจักษ�วงศ�
ช่ือเล�น : ไอซ�
E-mail : 
iceapisara@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702884
ช่ือ : น.ส.อังศุรางค� มะโนจิตต�
ช่ือเล�น : บัวบาย
E-mail : 
bau.lotus@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410702892
ช่ือ : น.ส.อัญชลี สีสุธรรม
ช่ือเล�น : แพรว
E-mail : 
aunchalee.see@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702906
ช่ือ : นายอันดามัน พฤกษ�อุดม
ช่ือเล�น :  ซี
E-mail : andaman.pr@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702914
ช่ือ : นายอัมรินทร� ลัภนะวรรณ 
ช่ือเล�น : จี๊
E-mail : 
alkyl.reactor@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702922
ช่ือ : น.ส.อาทิตยา คํางาม
ช่ือเล�น : ฟ�ม
E-mail : 
bowon9834@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410750331
ช่ือ : น.ส.พลอยแพรวา ข�อออ
ช่ือเล�น : มด
E-mail : 
abinter86557@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752148
ช่ือ :น.ส.กชพร ปานกลิ่นพุฒ
ช่ือเล�น : มายด�
E-mail : 
kochaporn30276@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752156
ช่ือ : น.ส.กชพรรณ พรมโหมด
ช่ือเล�น : บีม
E-mail : 
beambkp@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752164
ช่ือ : น.ส.กมลภัส วงษ�บุบผา
ช่ือเล�น : ม้ินท�
E-mail : 
kamonpatmm@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752172
ช่ือ : นายกรชวัล ภาติยะศิขัณฑ�
ช่ือเล�น : มีต
E-mail : 
meeting2545@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752181
ช่ือ : นายกรดนัย โชติพัฒนกุล
ช่ือเล�น : ภู
E-mail :
phu000000042@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752199
ช่ือ : นายกฤตณัฐ บุษยโกมุท
ช่ือเล�น : 
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410752202
ช่ือ : นายกฤตพรต รุ�งเรือง
ช่ือเล�น :เบิร�ด 
E-mail : 
krittapojbird@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752211
ช่ือ : น.ส.กฤติมา กุชโร
ช่ือเล�น : แนน
E-mail : 
Kutcharokittima@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752253
ช่ือ : นายกันตพงษ� แก�วดอนรี
ช่ือเล�น : มาร�ค
E-mail : 
kuntapong101@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752270
ช่ือ : น.ส.กานต�สิรี จึงทวีพัชร
ช่ือเล�น :ยาหยี 
E-mail : 
karnsiree.46.03@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752288
ช่ือ : น.ส.กีรติ สุขสําราญ
ช่ือเล�น : นํ้าหน่ึง
E-mail : 
kerati.4717@gmail.com 87



รหัสนิสิต: 6410752296
ช่ือ : น.ส.กุสุมา บุญช�วยเสริม
ช่ือเล�น : คิตตี้
E-mail : 
kusumahana7290@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752300
ช่ือ : คริษฐ� ทิฐฐิชัย
ช่ือเล�น : ครีส
E-mail : karit.t@ku.th

รหัสนิสิต: 6410752318
ช่ือ : นายจักรทิพย� สุวรรณโอสถ
ช่ือเล�น : ปอ
E-mail : 
porjackthip1234@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752326
ช่ือ : นายจักรภัทร ตันติพงศ�สกลุ
ช่ือเล�น : สปาร�ค
E-mail : 
jakkapat.t1410@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752334
ช่ือ : น.ส.จารุพรรณ ธรรมสาร
ช่ือเล�น : บุ�ม
E-mail : 
bum_260245@hotmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752342
ช่ือ : นายจิรภัทร ภิงคารวัฒน�
ช่ือเล�น : จิ
E-mail : 
jirapatbcc168@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752351
ช่ือ : น.ส.จิรภิญญา มานะเปรมปรีย�
ช่ือเล�น : ชมพู
E-mail : 
chompooh2546@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410752369
ช่ือ : จิรเวช วัฒนกิจรุ�งโรจน�
ช่ือเล�น : 
E-mail : 
jirawetch.777@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752377
ช่ือ : จิรันธนิน มหิทธ์ิวัฒนา
ช่ือเล�น : อะตอม
E-mail : 
10633pimlapat@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752385
ช่ือ : น.ส.จิรานัท สุขขารมย�
ช่ือเล�น : ข�าว
E-mail : 
kaojiranut@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752407
ช่ือ : นายเจษฎา พลหล�า
ช่ือเล�น : เบสท�
E-mail : 
bestphonla2002@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752415
ช่ือ : นายชญานนท� สุบิน
ช่ือเล�น : นัย
E-mail : 
chayanonsubin@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410752423
ช่ือ : น.ส.ชนม�นิภา มนัสสา
ช่ือเล�น : ไอ�
E-mail : 
Chonnipababeba@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752431
ช่ือ : น.ส.ชนัญชิดา ธนาพรพล
ช่ือเล�น : พลอย
E-mail : 
chanunchida.ploy2002@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752440
ช่ือ : น.ส.ชนัญชิตา ก�อวนิช
ช่ือเล�น : วีวี่
E-mail : 
chanunchita5005@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752458
ช่ือ : น.ส.ชนัญธิดา เมืองศรีนุ�น
ช่ือเล�น : นุกนิก
E-mail : 
nooknick2545@icloud.com 

รหัสนิสิต: 6410752474
ช่ือ : น.ส.ชนิดาภา นันติ
ช่ือเล�น : เอิง
E-mail : 
Erngchanidapha@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752482
ช่ือ : น.ส.ชนิสรา จอมประโคน
ช่ือเล�น : กิ๊ฟ
E-mail : 
chanitsara3636@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752491
ช่ือ : น.ส.ชมพูนุช ตารพล
ช่ือเล�น : พิม
E-mail : 
chompunoottaraphol@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752512
ช่ือ : ชลนิชา ราชดี
ช่ือเล�น : แจง
E-mail : 
chonnicha.r@ku.th 

รหัสนิสิต: 6410752521
ช่ือ : ชัยณรงค� ชูพุ�ม
ช่ือเล�น : มิว
E-mail : 
millmillza29@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752539
ช่ือ : ชาคริต เจริญวิทิตกุล
ช่ือเล�น : แฟรงค�
E-mail : 
chakrit.cha@ku.th

รหัสนิสิต: 6410752547
ช่ือ : น.ส.ชุติกาญจน� อาจหาญ
ช่ือเล�น : ฟ�ล�ม
E-mail : 
chutikarn.ard2002@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752555
ช่ือ : น.ส.โชติกา โสมสุพรรณ�
ช่ือเล�น : แฟ
E-mail : 
cafae33@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410752563
ช่ือ : น.ส.ญาตาวี องค�ศรัทธา
ช่ือเล�น : เนิส
E-mail : 
kimtaehyungnurse@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752571
ช่ือ : ฐิตารีย� จรูญศรี
ช่ือเล�น : 
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410752580
ช่ือ : น.ส.ฐิติวรดา เริ่มยินดี
ช่ือเล�น : ฟ�วส�
E-mail : 
thitivorada555@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752598
ช่ือ : นายณภัท ศรีจันทึก
ช่ือเล�น : ณกุ
E-mail : 
Napat.nuk@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752601
ช่ือ : น.ส.ณภัทร บุญสร�างสม
ช่ือเล�น : แน�ต
E-mail : 
napatkms45@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752610
ช่ือ : ณภัทร คามบุตร
ช่ือเล�น :  ตั้ม
E-mail : 
naphat.kh@ku.th

รหัสนิสิต: 6410752628
ช่ือ : นายณภัทร นิพันธ�ประศาสน�
ช่ือเล�น : ภัทร
E-mail : 
naphat3007@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752636
ช่ือ : น.ส.ณชักุล ถ�วยทอง
ช่ือเล�น : แพรวา
E-mail : 
prae68107@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752644
ช่ือ : น.ส.ณฏัฐ�นรินทร� แป�นแหลม
ช่ือเล�น : บีม
E-mail : 
nnrbeam2546@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752652
ช่ือ : น.ส.ณัฐกนก เกษมสันต� ณ 
อยุธยา
ช่ือเล�น : เอม
E-mail : natkanokss@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752561
ช่ือ : นายณัฐกรกฤต จันทรา
ช่ือเล�น : ฟอซ
E-mail : 
uzumakii.2003@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752679
ช่ือ : ณัฐชนก รอดถาวร
ช่ือเล�น :ปูเป� 
E-mail : pupa36652@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410752687
ช่ือ : ณัฐชยา ลี้ไพโรจน�กุล
ช่ือเล�น : แก�ม
E-mail : 
gamlee2545@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752709
ช่ือ : ณัฐภัทร ทองเขียว
ช่ือเล�น : นาโน
E-mail : 
nano2346@outlook.com 

รหัสนิสิต: 6410752725
ช่ือ : นายณัฐสิทธ์ิ ตันติพูลผล
ช่ือเล�น : ภูมิ
E-mail : 
poom-7@hotmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752741
ช่ือ : น.ส.ณิชาพัชร� ปุ�นสกุล
ช่ือเล�น : แบม
E-mail : 
bam1959119591@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752750
ช่ือ : น.ส.ณฐิาพร เจริญโภคราช
ช่ือเล�น : แป�ม
E-mail : 
pompamntp@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752768
ช่ือ : น.ส.ดัยยาน หมาดบากา
ช่ือเล�น : ทามาร�
E-mail : 
shawndy93@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752776
ช่ือ : น.ส.ดุสิดา ตรุณวัฒน�
ช่ือเล�น : ม้ิน
E-mail : 
dusida.0290@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752784
ช่ือ : ตติตา ไหลล�น
ช่ือเล�น : ยีนส� 
E-mail : 
tatita836@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752792
ช่ือ : นายตรัย บุญอยู�
ช่ือเล�น : ผักกาด
E-mail : 
triboonyoo33666

รหัสนิสิต: 6410752806
ช่ือ : นายทรัพย�ป�ญญา แซ�หยาง
ช่ือเล�น : ห�าวหนาน
E-mail : 
nopthsb@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752814
ช่ือ : น.ส.ทัศษิณา โสตเมือง
ช่ือเล�น : คริสตี้
E-mail : 
10720@anuraj.ac.th 

รหัสนิสิต: 6410752822
ช่ือ : น.ส.ทิชา บุตรพงษ�
ช่ือเล�น : ตั๊ก
E-mail : 
tisha50113@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410752831
ช่ือ : น.ส.ทิชาพร ขาวเธียร
ช่ือเล�น : แพรว
E-mail : 
prawh93@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752857
ช่ือ : ธนกร กรนภารัตน�
ช่ือเล�น : ตังตัง
E-mail : 
thanakorn.korn@ku.th 

รหัสนิสิต: 6410752865
ช่ือ : นายธนกฤต ตั้งพิทักษ�กลุ
ช่ือเล�น : ต�นข�าว
E-mail : 
lennoxz515@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752873
ช่ือ : นายธนดล ดาวเรือง
ช่ือเล�น : ณดล
E-mail : 
james241555@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752881
ช่ือ : นายธนทัต เข�มสกุล
ช่ือเล�น : โน�
E-mail : 
tanatad.Khe@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752890
ช่ือ : ธนบดี แต�สงเคราะห�
ช่ือเล�น : แบงค�
E-mail : 
bankdee2003@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752903
ช่ือ : นายธนวิน ตั้งจิตวิสุทธ์ิ
ช่ือเล�น : ปริ้นซ�
E-mail : 
tanawinpnc@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752911
ช่ือ : น.ส.ธนวี วังอินทร�
ช่ือเล�น : ป�งปอนด�
E-mail : 
pluemfat@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752920
ช่ือ : ธน.ส.นัชชา แสงสว�าง
ช่ือเล�น : น้ิม
E-mail : 
nimmyduck@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752938
ช่ือ : น.ส.ธนัญญา จันทร�ประดิษฐ�
ช่ือเล�น : บีม
E-mail : 
thananya245@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752954
ช่ือ : ธนาพร ไตรฆ�อง
ช่ือเล�น : แอน
E-mail : 
asann2545@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752962
ช่ือ : น.ส.ธมนวรรณ อระวีพร
ช่ือเล�น : เฟ�ร�น
E-mail : 
otamonwan41269@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410752971
ช่ือ : น.ส.ธัญชนก โกละกะ
ช่ือเล�น : เฟร�
E-mail : 
thanchanokkolaka@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752989
ช่ือ : นายธีธัช อังกระโทก
ช่ือเล�น : ติว
E-mail : teaw.12121@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410752997
ช่ือ : ธีรภัทร� แซ�พัว
ช่ือเล�น :  เฟรน
E-mail :
freiend501@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753004
ช่ือ : ธีรภัทร จันทร
ช่ือเล�น : ไผ�
E-mail :
pai0992839880@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753012
ช่ือ : นพณัฐ แสงทวี
ช่ือเล�น : ก�อง
E-mail :
kong0859734370@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753021
ช่ือ : น.ส.นัทธ�ชนัน จิตรพิลา
ช่ือเล�น : พั้นช�
E-mail : 
punchnutchanun@gmail.Com

รหัสนิสิต: 6410753039
ช่ือ : น.ส.นันท�ชพร ศรุตวราพงศ�
ช่ือเล�น : ไน�ซ�ซ่ี
E-mail : 
nongnicey@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753047
ช่ือ : น.ส.นิรมน ช�วยชูเชิด
ช่ือเล�น : น้ิง
E-mail : 
niramon1234nnnn@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753055
ช่ือ : นิสรา แดงพกุ
ช่ือเล�น : ฟาง
E-mail : 
nisara.d@ku.th

รหัสนิสิต: 6410753063
ช่ือ : บัณฑิตา บุญสม 
ช่ือเล�น : ฝ�าย
E-mail : 
faibuntita25.45@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753071
ช่ือ : น.ส.บัวบูชา ขวัญศรี
ช่ือเล�น : อุ�กอ๊ิก
E-mail : 
buabucha2580@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753080
ช่ือ : นายบุณเกียรติ เกียรติสามิภักดิ์
ช่ือเล�น : พัตเตอร�
E-mail : 
act21998@gmail.com 

93



รหัสนิสิต: 6410753098
ช่ือ : น.ส.บุษริญา จิตต�การุณย�
ช่ือเล�น : เฟรน
E-mail : 
j.butsariya@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753110
ช่ือ : น.ส.เบญญาภา ฉิมพาลี
ช่ือเล�น : แพร
E-mail : 
pairsp2503@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753128
ช่ือ : ปฏิพันธ� สีสําลี
ช่ือเล�น : 
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753136
ช่ือ : นายปณกร สงวนสุขสกุล
ช่ือเล�น : 
E-mail : 
namezanakub007@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753144
ช่ือ : น.ส.ปณิชา ฉ่ิงสูงเนิน
ช่ือเล�น : ซิกเซนส�
E-mail : 
sixsensepnchssss@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753152
ช่ือ : น.ส.ปณิดา ลี้ปฐมากุล
ช่ือเล�น : เหมยหลิน
E-mail : 
panidamaey@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753161
ช่ือ : น.ส.ปณิตา บุญเรือง
ช่ือเล�น : กุ�ฟกิ๊ฟ
E-mail : 
Panita.gift1@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753179
ช่ือ : ปณิธิ สุขชวลิต
ช่ือเล�น : หน่ึง
E-mail : 
panithisukchawslit@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753187
ช่ือ : นายปรเมศร� ศรีพฤกษมาศ
ช่ือเล�น : ฟลุ�ค
E-mail : 
0959576508ao@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753195
ช่ือ : น.ส.ปรินทร คงเคว็จ
ช่ือเล�น : แตงกวา
E-mail : 
kwa.parinthorn@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753209
ช่ือ : น.ส.ปวีณ�ธิดา จีนชุ�ม
ช่ือเล�น : บีม
E-mail : 
paventida11@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753217
ช่ือ : น.ส.ป�ญจมา ภพมณี
ช่ือเล�น : ฟ�า
E-mail : 
faifah2895@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410753225
ช่ือ : น.ส.ป�ญญภัทร สัจจาธรรม
ช่ือเล�น : ภัทร
E-mail : 
spanyaphat@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753233
ช่ือ : นายป�ญญภัสสร� เกียรติอร�ามกุล
ช่ือเล�น : พลับ
E-mail : 
sergioplublic@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753241
ช่ือ : นายป�ฐน� วงษ�แก�ว
ช่ือเล�น : เบนซ�
E-mail : 
Jaetenlalalove@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753250
ช่ือ : นายป�ณณธร จิตใจ
ช่ือเล�น : เพชร
E-mail : 
phetddrr@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753268
ช่ือ : ป�ณวัฒ แซ�ลี
ช่ือเล�น : ว�อง
E-mail : 
lipengza54@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753276
ช่ือ : ป�ทมพร ไชยมงคล
ช่ือเล�น : ป�งปอนด�
E-mail : 
pattamaporn3956@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753292
ช่ือ : น.ส.ป�ยาพัชร ใจห�าว
ช่ือเล�น : ออม
E-mail : 
aompiyapat30@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753306
ช่ือ : น.ส.ปุณยาพร จําปาเทศ
ช่ือเล�น : ป��น
E-mail : 
jampatetpunyaporn@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753322
ช่ือ : น.ส.เปมิกา ช�วยนุ�ย
ช่ือเล�น : เปย�
E-mail : 
pemikachuaynuy@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753331
ช่ือ : นายพรชัย เจริญพานิช
ช่ือเล�น : ชัย
E-mail : 
c.phornchai@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753349
ช่ือ : น.ส.พรไพลิน คล�ายผา
ช่ือเล�น : ใบหม�อน
E-mail : 
mon.pprkp@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753357
ช่ือ : น.ส.พรรณพรรษ� พาเกิดสุข
ช่ือเล�น : นํ้ามนต�
E-mail : 
pranpratpk@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410753373
ช่ือ : พรีสา บํารงุศรี
ช่ือเล�น :  นํ้าฟ�า
E-mail : 
nnamfah.pr@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753381
ช่ือ : น.ส.พลอยชมพู โพธ์ิวัน
ช่ือเล�น : พลอย
E-mail : 
ploychompoo10645@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753390
ช่ือ : นายพันตรี อชิโนบุญวัฒน�
ช่ือเล�น : โมบาย
E-mail : 
m.0b4wol@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753403
ช่ือ : นายพิจักษณ� ฉัตรอมรวงศ�
ช่ือเล�น : 
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753411
ช่ือ : พิชยา พุทธิพุทธ์ิ
ช่ือเล�น : สีนํ้า
E-mail : 
phichaya.seenam@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753438
ช่ือ : พิชามญชุ� ทองทัพไทย
ช่ือเล�น : ออม
E-mail : 
aoompcm@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753446
ช่ือ : พิบูลย� คล�ายคลึง
ช่ือเล�น : เก็ท
E-mail : 
phibun1023@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753462
ช่ือ : พิสิษฐ� เวียงเพิ่ม
ช่ือเล�น : เปรม
E-mail : 
pisitwiengperm@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753471
ช่ือ : พีรณัฐ วจีป�ยนันทานนท�
ช่ือเล�น : นต
E-mail : 
nod.yessier@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753489
ช่ือ : พีรณัฐ ทรัพย�ธนบดี
ช่ือเล�น : อาร�ท
E-mail : 
art.peeranat@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753497
ช่ือ : พีรพัฒน� นิวัฒน�วรกุล
ช่ือเล�น : ฟ�ฟ�า
E-mail : 
niwatworakulpeerapat
@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753519
ช่ือ : น.ส.เเพรพลอย จันทร�หงษ�
ช่ือเล�น : แพรพลอย
E-mail : 
praeploy55555@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410753527
ช่ือ :น.ส. ภัทรจาริน บุญสังข�
ช่ือเล�น : ฟลาม
E-mail : 
phattharacharin2546@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753535
ช่ือ : ภัทรนนท� กิมานนท�
ช่ือเล�น : นนท�
E-mail 
pataranon.k@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753551
ช่ือ : นายภานุเดช ศิริเวช
ช่ือเล�น : บีมบับ
E-mail :
panudach.s@ku.th 

รหัสนิสิต: 6410753560
ช่ือ : นายภูดิศ เจริญกิจกําจรชัย
ช่ือเล�น : ภู
E-mail : 
pudis.8989@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753586
ช่ือ : นายภูรินทร� พ�วงสําราญ
ช่ือเล�น : ติณ
E-mail : 
poorinpuangsamran@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753594
ช่ือ : นายภูวฤทธ์ิ สุวรรณกูฏ
ช่ือเล�น : ลีโอ
E-mail : 
puwaritbibi@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753608
ช่ือ : น.ส.มุสิกา ทองคง
ช่ือเล�น : มุก
E-mail : 
musikamook@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753616
ช่ือ : เมธาสิทธ์ิ แย�มพลายธา
ช่ือเล�น : 
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753624
ช่ือ : นายเมธิศ อิสริยะวิญู
ช่ือเล�น : จีฟุน
E-mail : 
gefune123@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753632
ช่ือ : น.ส.ยลดา ใจเด็ด
ช่ือเล�น : ไผ�
E-mail : 
YonladaJaidet@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753641
ช่ือ : น.ส.รมิตา  ชุมสันติวุฒิ
ช่ือเล�น : มิตา
E-mail : 
mitachumsuntivut@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753659
ช่ือ : น.ส.รัชชานันท� สีสอน
ช่ือเล�น : เค�ก
E-mail : 
cake.may2710@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410753667
ช่ือ : นายโรจนธร ยี่สุ�นหอม
ช่ือเล�น : ปลั๊ก
E-mail : 
pag.eiei2499@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753675
ช่ือ : น.ส.ลภัสรดา หงษ�กลาง
ช่ือเล�น : รดา
E-mail : 
seven77987@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753683
ช่ือ : น.ส.ลลิต ม่ันหมาย
ช่ือเล�น : พีพี
E-mail : 
lalit.p111p@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753691
ช่ือ : น.ส.ลักษิกา ศิริสวัสดิ์
ช่ือเล�น : แบม
E-mail : 
bam.luksika@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753705
ช่ือ : นายวงศธร สังข�ศรีสุข
ช่ือเล�น : พีม
E-mail : 
blakpanther3353@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753713
ช่ือ : น.ส.วนิดา โพธิภาพ
ช่ือเล�น : บิมบีม
E-mail : 
bemnida02@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753721
ช่ือ : วรณัน โคตรพงศ�
ช่ือเล�น : จุ�บ
E-mail : 
jubjaeng21269@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753730
ช่ือ : วรรณรัตน� แย�มยิ้ม
ช่ือเล�น : บี
E-mail : 
Rat140545@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753748
ช่ือ : วราภรณ� ครองกิจการ
ช่ือเล�น : มุก
E-mail : 
wrpmmkls02@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753756
ช่ือ : วราภรณ� สุขจันทร� 
ช่ือเล�น : มุก
E-mail : 
mookwarapornsukjun@
gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753764
ช่ือ : วศิน เวสสะตระกูล
ช่ือเล�น : บอส
E-mail :
bossvasin2546@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753772
ช่ือ : วศิน วีระปรศุ
ช่ือเล�น : ยู
E-mail : 
pubgeze@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410753781
ช่ือ : นายวัชร จันทรศาลทูร
ช่ือเล�น : ตังค�
E-mail : 
tungtung32533@gmail.con

รหัสนิสิต: 6410753799
ช่ือ : น.ส.วิภาดา วงค�ป�ดสา
ช่ือเล�น : พลอย
E-mail : 
bm55480@benchama.ac.th

รหัสนิสิต: 6410753802
ช่ือ : น.ส.วิมลมาศ ชมภู
ช่ือเล�น : แอ�น
E-mail :
ananant20143@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753811
ช่ือ : น.ส.วีริยา สีนวลจันทร�
ช่ือเล�น : ไอ
E-mail : 
veeriya_seenuanjan@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410753837
ช่ือ : น.ส.ศศิกาญจน� มีผล 
ช่ือเล�น : มีน
E-mail :
sasikan125467@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753845
ช่ือ : ศิราเมษฐ� ศรอีวยพรชัย
ช่ือเล�น : เกียร�
E-mail : 
Siramet45@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753853
ช่ือ : นายศิริชัย หวัง 
ช่ือเล�น : พี
E-mail :
tii9083@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753861
ช่ือ : ศุภกฤต หิรัญธนาเดช 
ช่ือเล�น : โฟน
E-mail : suphakrit.h@ku.th

รหัสนิสิต: 6410753870
ช่ือ : นายศุภณัฐ เคียงประคอง 
ช่ือเล�น : กิม
E-mail :
kimpoopoo2546@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753888
ช่ือ : ศุภณัฐ พฤฒิสุนทร
ช่ือเล�น : ออมสิน
E-mail : suppanut.pru@ku.th

รหัสนิสิต: 6410753896
ช่ือ : น.ส.ศุภิสรา สุบรรณพงษ�
ช่ือเล�น : เฟรช
E-mail :
freshy0811@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753900
ช่ือ : เศรษฐภูมิ อันดารา
ช่ือเล�น : ไจแอ�นท�
E-mail :
uundara007@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410753918
ช่ือ : น.ส.สจีพัต ยิ้มสาระ
ช่ือเล�น : ข�าว
E-mail : 
sachiphat.99@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753926
ช่ือ : นายสรวิศ ป�อมสูง
ช่ือเล�น : เข�ม
E-mail : 
sorawit.pom@ku.th

รหัสนิสิต: 6410753934
ช่ือ : น.ส.สรารัตน� นกแย�ม
ช่ือเล�น : วิปครีม
E-mail : 
creamsararat@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753942
ช่ือ : นายสันติภาพ อุ�นสถานนท�
ช่ือเล�น : 
E-mail : 
teenon.sa@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753951
ช่ือ : นายสายัณห� กัณถาวร
ช่ือเล�น : ซัน
E-mail : 
sunmysun1632@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753969
ช่ือ : น.ส.สิรินดา นิมวชิรวัฒนา 
ช่ือเล�น : สี่
E-mail : 
sirinda0709@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410753977
ช่ือ : น.ส.สุธาสินี นพคุณ
ช่ือเล�น : นนน่ี 
E-mail : 
nnxpcy@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753985
ช่ือ : น.ส.สุธิมนต� ชาสุรีย�
ช่ือเล�น : เฟ�ร�น
E-mail : 
sutimon2545@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753993
ช่ือ : น.ส.สุภัชชานันท� ปราณี
ช่ือเล�น : อีฟ
E-mail : 
supatchanan17.08.44@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754001
ช่ือ : น.ส.สุภาวดี เลี้ยงอํานวย
ช่ือเล�น : ลูกนัท
E-mail : 
looknutgirl@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410754027
ช่ือ : น.ส.หทัยภัทร กลิ่นคําหอม 
ช่ือเล�น : บีม
E-mail : 
Hathalpat2725@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410754035
ช่ือ : น.ส.เหมวลา เกี่ยวศรีกุล
ช่ือเล�น : บีม
E-mail : 
hkiewsreekul@gmail.com 
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รหัสนิสิต: 6410754043
ช่ือ : นายอดิศร เดชพละ
ช่ือเล�น : พี
E-mail : 
adisorniwnl@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410754060
ช่ือ : น.ส.อธิชา เกตุพงษ�
ช่ือเล�น : อ้ัม
E-mail : 
aumaticha2545@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410754078
ช่ือ : อธิป อุบลโกมุท
ช่ือเล�น : เอส
E-mail :
atipsk38362@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754086
ช่ือ : นายอธิป โชติพรหม
ช่ือเล�น : โอ�ต
E-mail :
cakeeiei3118@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754094
ช่ือ : น.ส.อภิญญา ศรีอ�อนรอด
ช่ือเล�น : เม
E-mail : 
apinyamay2002@gmail.com 

รหัสนิสิต: 6410754108
ช่ือ : นายอภิภู เจนธีรวงศ�
ช่ือเล�น : บุ�ค
E-mail : 
Apiphu123@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410754116
ช่ือ : น.ส.อภิสรา ชัยสว�างเลิศ
ช่ือเล�น : ขนม
E-mail : 
kanom.knom10017@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754124
ช่ือ : นายอภิสฤษฎิ์ ธนาพันธุ�สุชญา
ช่ือเล�น : เจได
E-mail : 
aphisarit914@gmail.com
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