
พัฒนาความรู�ทางธุรกิจ
สร�างพันธมิตร เพ�่อความยั่งยืน

ว�สัยทัศน� / Vision

สร�างนักคิด ส�งเสร�มความเป�นผู�นำที่มีประสิทธิภาพสำหรับอนาคต

มุ�งมั่น สร�างสรรค�ผลงาน
ให�เป�นที่ยอมรับในระดับสากล

พัฒนาว�ชาการ และสร�างงานว�จัยที่ตอบสนองแนวความคิด
ความต�องการของทุกภาคส�วน (idea & demand based research)

พันธกิจ / Mission ผลิตบัณฑิตที่รับผิดชอบ สอดคล�องกับบร�บทในอนาคต
เพ�่อเป�นกลไกในการขับเคลื่อนสู�ความสำเร็จขององค�กร

ร�วมสร�างโอกาสทางธุรกิจ
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หมายเหตุ : * กิจกรรมนอกเวลา เร��ม 16.00 - 18.00 น.

ปฏิทินกิจกรรม
ประจำป�การศึกษา 2561 

นิสิตใหม� (ป�1) KU 78

17 - 23 กรกฎาคม 2561 บันทึกประวัติผ�านระบบ https://student.ku.ac.th/newregis  สำนักทะเบียนและประมวลผล

 และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพ�่อใช�บัญชีเคร�อข�ายนนทร� 

25 กรกฎาคม 2561 วันมอบตัวของนิสิตคณะบร�หารธุรกิจ  มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

31 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมแรกพบคณะบร�หารธุรกิจ สโมสรนิสิตคณะบร�หารธุรกิจ

1 - 4 สิงหาคม 2561 วันลงทะเบียนเร�ยนผ�านระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต สำนักทะเบียนและประมวลผล

 ที่ชำระเง�นผ�านธนาคารแล�ว 

1 สิงหาคม 2561 / ภาคเช�า กิจกรรมอ�อมกอดนนทร�  องค�กรบร�หารกิจการนิสิต (อบก.) 

1 สิงหาคม 2561 / ภาคบ�าย โครงการก�าวแรกสู�ศาสตร�แห�งแผ�นดิน มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

3 สิงหาคม 2561 ปฐมนิเทศนิสิตใหม�คณะบร�หารธุรกิจ คณะบร�หารธุรกิจ

4 - 5 สิงหาคม 2561 กิจกรรมสอนน�องร�องเพลง  สโมสรนิสิตคณะบร�หารธุรกิจ

กิจกรรมภาคต�น ประจำป�การศึกษา 2561  

6 สิงหาคม 2561  วันเป�ดภาคเร�ยน ภาคต�น ประจำป�การศึกษา 2561 มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

6 - 19 สิงหาคม 2561 วันลงทะเบียนเร�ยนล�าช�า (Add/Drop) สำนักทะเบียนและประมวลผล

7, 9 สิงหาคม 2561* กิจกรรมสอนน�องร�องเพลง สโมสรนิสิตคณะบร�หารธุรกิจ

21, 23 สิงหาคม 2561* กิจกรรมสอนน�องร�องเพลง สโมสรนิสิตคณะบร�หารธุรกิจ

23 สิงหาคม 2561 กิจกรรมไหว�ครู มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� องค�กรบร�หารกิจการนิสิต (อบก.)

 กิจกรรมไหว�ครู คณะบร�หารธุรกิจ สโมสรนิสิตคณะบร�หารธุรกิจ

25 - 26 สิงหาคม 2561 ประกวดกิจกรรมร�องเพลงคณะบร�หารธุรกิจ สโมสรนิสิตคณะบร�หารธุรกิจ

4 กันยายน 2561 วันสุดท�ายของการขอถอนรายว�ชาบางรายว�ชา โดยไม�ติด W สำนักทะเบียนและประมวลผล

วัน เดือน ป�

Jul 8 กันยายน 2561 กิจกรรม Freshy Day&Freshy Night องค�กรบร�หารกิจการนิสิต (อบก.)

8 กันยายน 2561  วันพัฒนาและปลูกต�นไม� ม.เกษตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

17 - 21 กันยายน 2561 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ�านเว็บครั้งที่ 1 สำนักทะเบียนและประมวลผล

 มิฉะนั้นจะไม�สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเร�ยน

 ในภาคการศึกษาถัดไปได� 

22 - 30 กันยายน 2561 สอบกลางภาค ภาคต�น ป�การศึกษา 2561 สำนักทะเบียนและประมวลผล

6, 7, 13, 14 ตุลาคม 2561  วันฝ�กซ�อมย�อย พ�ธีพระราชทานปร�ญญาบัตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

15 - 19 ตุลาคม 2561 วันฝ�กซ�อมใหญ�พ�ธีพระราชทานปร�ญญาบัตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

21 - 25 ตุลาคม 2561 พ�ธีพระราชทานปร�ญญาบัตร มก. มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

29 พฤศจ�กายน 2561 นนทร�ทรงปลูก ดนตร�ทรงโปรด มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

3 - 9 ธันวาคม 2561 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ�านเว็บครั้งที่ 2 สำนักทะเบียนและประมวลผล

 มิฉะนั้นจะไม�สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเร�ยน

 ในภาคการศึกษาถัดไปได� 

10 - 21 ธันวาคม 2561 วันสอบไล� ภาคต�น ประจำป�การศึกษา 2561 สำนักทะเบียนและประมวลผล

กิจกรรมภาคปลาย ประจำป�การศึกษา 2561   

14 มกราคม 2562 วันเป�ดภาคเร�ยน ภาคปลาย ป�การศึกษา 2561 มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

1 - 9 กุมภาพันธ� 2562 งานวันเกษตรแห�งชาติ  มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

9 - 17 มีนาคม 2562 วันสอบกลางภาค ภาคปลาย ป�การศึกษา 2561 สำนักทะเบียนและประมวลผล

13 - 24 พฤษภาคม 2562 วันสอบไล� ภาคปลาย ป�การศึกษา 2561 สำนักทะเบียนและประมวลผล
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ข�าวสารจากรายละเอียด วัน เดือน ป� ข�าวสารจากรายละเอียด
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กิจกรรมเสร�มหลักสูตร การเสร�มสร�างทักษะในด�านต�างๆ จากกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช�น 

• โครงการ KU ERM สรางประสบการณตอยอดการเรียนรู กาวสูโลกธุรกิจ 

• โครงการสัมมนาวิชาการดานการลงทุน 

• โครงการนิทรรศการ งานสัมมนา และการแขงขันทางวิชาการ Business Week

• โครงการคายบริหารธุรกิจพัฒนาชนบท 

• โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ 5 ภาควิชา  

• โครงการประกวดแผนการตลาด 

• โครงการประกวดแผนธุรกิจ และการแขงชันทางวิชาการฯลฯ 

กองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� 

• ชวยเหลือนิสิตผูประสบภัย อุบัติเหตุ และชวยเหลือคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล

ทุนสนับสนุนจากภายนอกมากมาย 

• ทุนสมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ • ทุนภูมิพล 

• ทุนฉลองสมโภชพระเจาหลานเธอ • ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ฯลฯ 

• กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) • กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)

ทุนอุดหนุนการศึกษาแก�นิสิตระดับปร�ญญาตร�

ทุนสนับสนุนนิสิตจากคณะ 

• ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตทุกชั้นป ประเภททุนเรียนดี คะแนน GPAX สูงสุดของชั้นป พิจารณา ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

 ไดรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

• ทุนการศึกษาประเภททุนชวยงาน นิสิตชั้นป 2 - 4 ที่สามารถแบงเวลาเรียนกับการทำงานได

 มีรายได 2,000 - 3,000 บาทตอเดือน 

• ทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพยในการเรียน พิจารณาปการศึกษาละ 2 ครั้ง  สำหรับนิสิตภาคปกติ

 นิสิตภาคพิเศษอยูภายใตสังกัดโครงการของตนเอง

• ทุนพังงาใตรมนนทรี ทุนตอเนื่อง สำหรับนิสิตที่เลือกเขาเรียนคณะบริหารธุรกิจเปนอันดับ 1 และมีคะแนนสูงสุดอันดับ 1-3

• ทุนอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นป 3 - 4 เพื่อเขาอบรมเตรียมสอบ TOEIC และอบรมทักษะ

 Business Presentation Skills 

• ทุนอบรมทักษะดานคอมพิวเตอรสำหรับการทำงาน สำหรับนิสิตชั้นป 2 - 3 

• ทุนแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ ระยะสั้น : Summer School ประเทศญี่ปุน เกาหลี สำหรับนิสิตชั้นป 3แหล�งทุน
ทุนพัฒนานิสิต

• ทุนสมาคมศิษย�เก�าเศรษฐศาสตร�และบร�หารธุรกิจ

• ทุนสมาคมประกันชีว�ต

• ทุนมูลนิธิกลุ�มอีซูซุ บ. ตร�เพชรอีซูซุเซลส� จำกัด 

• ทุนมูลนิธิสมาคมการตลาดแห�งประเทศไทย

• ทุนการศึกษาชั้นป� 3 ภาคว�ชาบัญชี ที่มีผลการเร�ยนดีเด�น

 - บร�ษัทดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

 - บร�ษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

 - บร�ษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จำกัด

• ทุนการศึกษานิสิตที่มีความประพฤติเหมาะสม 

 - บร�ษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จำกัด

แหล�งทุนอื่นๆ
ทุนช�วยงานคณะบร�หารธุรกิจ   •

ทุนเร�ยนดีคณะบร�หารธุรกิจ   •
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย�คณะบร�หารธุรกิจ   •

ทุนฉุกเฉินคณะบร�หารธุรกิจ   •
ทุนเร�ยนดีโครงการปร�ญญาตร�การบัญชีภาคพ�เศษ   •

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย�โครงการปร�ญญาตร�การบัญชีภาคพ�เศษ   •
ทุนพังงาใต�ร�มนนทร�คณะบร�หารธุรกิจ   •
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อาคารการเร�ยนการสอน 4 คณะบร�หารธุรกิจ ชั้น 1
เป�ดบร�การตั้งแต�เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม�เว�นเวลาพักกลางวัน (มีเจ�าหน�ารับบร�การ)

โทรศัพท� 02-942-8777 และ 02-579-5355 โทรสาร 02-942-8778

คุณศิร�วรรณ  ภัทรประภานันท� (หัวหน�างานบร�การการศึกษา) 

• หลักสูตรและแผนการเรียน

• แผนรับเขาและการรับเขาศึกษา

• การยายคณะ/สาขาวิชาเอก

• การเทียบโอนรายวิชา

• ผูจัดการรายวิชาศาสตรแหงแผนดิน

คุณสมคิด บุญเลิศ นักว�ชาการศึกษา

• ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับคำรองทั่วไป

• จัดตารางเรียน ตารางสอบ และเพิ่ม-ลด หองเรียน

• จัดทำรายชื่อนิสิตใหม ปรับ - เปลี่ยน อาจารยที่ปรึกษาบันทึกลงฐานขอมูลอาจารยที่ปรึกษา

• ใหบริการ ขอใชหองเรียนเสริมในเวลาทำการ

คุณฐิติศักดิ์  แซ�เตีย  นักว�ชาการศึกษา (กิจการนิสิต) และคุณลัดดา ป�ญทะภูร�เวท

• ใหคำปรึกษาแนะนำการเขียนโครงการและกิจกรรม

• เทียบชั่วโมงกิจกรรม และบันทึกชั่วโมงกิจกรรม

• จัดกิจกรรม JOB Fair รับสมัครงานจากหนวยงานภายนอก 

• รับสมัครทุนการศึกษาจากหนวยงานภายใน - นอก

• ทำเรื่องเบิก - จาย ทุนการศึกษาทุกประเภท

คุณอาร�ย� สีแสงมุข และคุณณัฐพร  พันธุ�ยาง นักว�ชาการโสตทัศนศึกษา

• อำนวยความสะดวก อุปกรณการเรียนการสอนภายในหองเรียน

• บันทึกภาพกิจกรรมทั้งภายในและนอกสถานที่

• งานประชาสัมพันธ การสื่อสารองคกร ผลิตสื่อประชาสัมพันธ

• ใหบริการ การขอใชหองเรียนเพื่อทำกิจกรรม นอกเวลาทำการ

งานบร�การการศึกษา

ทะเบียน

หลักสูตร

โสตทัศนูปกรณ�

กิจการนิสิต   

กลุ�มผู�นำเยาวชนต�นแบบ   กลุ�ม KUDance   กลุ�ม KUStartup
กลุ�มไอเซค   กลุ�ม KUEQClub   กลุ�มนักจัดการสมดุลชีว�ต
กลุ�มศาสตร�แห�งความสุข   กลุ�มจักรยาน    กลุ�มนิสิตอาสาสมัคร
สถานสังคมสงเคราะห�   กลุ�มวัฒนธรรมญี่ปุ�นสมัยนิยม   กลุ�ม KUFin 

http://www.ku.ac.th/newwww/newdesign/
menutop_detail.php?Mld=078

• KU Start up เป�นกลุ�มที่จัดตั้งเพ�่อส�งเสร�มการทำกิจกรรมด�าน start up

 จัดกิจกรรมส�งเสร�มทักษะด�าน Entrepreneur ใครสนใจหร�อมีไอเดียดีดี

  • KU Dance Club กลุ�มนิสิตที่รักการเต�นไม�ว�าจะเป�นแบบไหนสไตล�ไหนก็เข�าร�วม

• กลุ�มจักรยาน เป�นกลุ�มที่มีหนุ�มๆ หน�าตาดีรวมตัวกันอยู�เยอะมาก

 ไม�จำเป�นต�องมีจักรยานหรูๆ ก็เข�าร�วมได� มีทั้งกิจกรรมป��นในและ

 นอกมหาว�ทยาลัย รวมถึงมีการสอนซ�อม

 และดูแลจักรยานของเราอีกด�วย
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  • KU Dance Club กลุ�มนิสิตที่รักการเต�นไม�ว�าจะเป�นแบบไหนสไตล�ไหนก็เข�าร�วม

• กลุ�มจักรยาน เป�นกลุ�มที่มีหนุ�มๆ หน�าตาดีรวมตัวกันอยู�เยอะมาก

 ไม�จำเป�นต�องมีจักรยานหรูๆ ก็เข�าร�วมได� มีทั้งกิจกรรมป��นในและ

 นอกมหาว�ทยาลัย รวมถึงมีการสอนซ�อม

 และดูแลจักรยานของเราอีกด�วย



การขอจบการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายว�ชา (Add/Drop)

สำหรับนิสิตที่ คาดว�า จะจบการศึกษาเมื่อสิ�นภาคการศึกษา ต�องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้

4. เจ�าหน�าที่ภาคว�ชารวบรวม ส�งให�กับหน�วยทะเบียน
 คณะบร�หารธุรกิจ ดำเนินการต�อไป

1.  ติดตามกำหนดการ “ปฏิทินการศึกษา” 2. บันทึกขอจบการศึกษาผ�านระบบที่ 
 https://www.regis.ku.ac.th/request/

3. หลังการบันทึกเสร็จ ให�พ�มพ�เอกสารใบขอจบ
 ส�งเจ�าหน�าที่ภาคว�ชาโดยผ�านการลงนามของ
 อาจารย�ที่ปร�กษา และหัวหน�าภาคว�ชา

การดำเนินการทำเร�่องขอจบการศึกษา จะต�องทำให�เสร็จสิ�นภายในเวลาที่มหาว�ทยาลัยกำหนด ล�าช�า ปรับ 500 บาท

Faculty of Business Administration
REGISTER

เมื่อน�องๆ ได�เข�ามาเร�ยนแล�ว มีป�ญหาระหว�างเร�ยน ดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงรายว�ชา จะต�องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต�อไปนี้

https://www.regis.ku.ac.th/request/

EDUCATION CERTIFICATE SYSTEM

ขั้นตอนที่ 2
ยื่นผ�าน อาจารย�ที่ปร�กษา

และอาจารย�ประจำว�ชา

ขั้นตอนที่ 3   นำส�งที่ศูนย�บร�การนิสิตเบ็ดเสร็จสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 ด�วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 1 
นิสิตต�องผ�านระบบสารสนเทศนิสิต

ด�วย KU 3 Online จากนั้นพ�มพ�ใบ KU 3

การย�ายคณะและเปลี่ยนแปลงสาขาว�ชาเอก

ศูนย�บร�การนิสิตเบ็ดเสร็จสำนักทะเบียนและประมวลผลFl.1

ข�อควรระวัง ..!!!

Welcome

Kasetsart University
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รายนามคณาจารย�ประจำ

ภาคว�ชาการเง�น
อาจารยชนัธฌา  ศิวโมกษธรรม รหัสที่ปรึกษา  N1004
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิชาติ  พงศสุพัฒน รหัสที่ปรึกษา  N1005
ดร. อริชัย  รักธรรม รหัสที่ปรึกษา  N1006
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรางค  เห็นสวาง รหัสที่ปรึกษา  N1007
รองศาสตราจารย ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม รหัสที่ปรึกษา  N1008
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนาวัฒน  สิริวัฒนธนกุล รหัสที่ปรึกษา  N1009
ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย รหัสที่ปรึกษา  N1010

สำนักงานภาคว�ชาการเง�น  อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ ชั้น 9
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1201, 1202, 1203
ธุรการภาควิชา คุณปราณี สีผองใส คุณพลพัฒน ปกขุนทด และคุณนิตยา รักหมอ

ภาคว�ชาการจัดการ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิรันดร ทัพไชย รหัสที่ปรึกษา  N2001
ผูชวยศาสตราจารย กิริยา  กุลชนะรัตน รหัสที่ปรึกษา  N2011
รองศาสตราจารย ดร. ยุรพร ศุทธรัตน รหัสที่ปรึกษา  N2013
ผูชวยศาสตราจารย ดร. หฤทัย  นำประเสริฐชัย รหัสที่ปรึกษา  N2014
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิพัฒน นนทนาธรณ รหัสที่ปรึกษา  N2017
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภฤกษ สุขสมาน รหัสที่ปรึกษา  N2018
ดร. เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล รหัสที่ปรึกษา  N2019
ดร. พิทวัส  เอื้อสังคมเศรษฐ รหัสที่ปรึกษา  N2021
ดร.ปานิสรา ทิตาพร รหัสที่ปรึกษา  N2023

สำนักงานภาคว�ชาการจัดการ  อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ ชั้น 8
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1302, 1303
ธุรการภาควิชา คุณอำไพ รุงเรืองภิญโญสุข

ส�วนกลางระบบอัตโนมัติ
โทรศัพท� 02 942 8777 และ 02 579 5355 โทรสาร : 02 942 8778

ภาคว�ชาการจัดการการผลิต  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริจินต  วงศจารุพรรณ รหัสที่ปรึกษา  N3001
ดร. สวัสดิ์  วรรณรัตน    รหัสที่ปรึกษา  N3002
รองศาสตราจารย ดร. บดินทร  รัศมีเทศ  รหัสที่ปรึกษา  N3004
รองศาสตราจารย ดร. ทิพยรัตน  เลาหวิเชียร  รหัสที่ปรึกษา  N3005
ผูชวยศาสตราจารย กรกฎ  วิจิตรพงศ  รหัสที่ปรึกษา  N3006
ดร. ณัฐพล  พันธุภักดี    รหัสที่ปรึกษา  N3007
ดร. กมลพรรณ  แสงมหาชัย   รหัสที่ปรึกษา  N3009
ดร. ยอดมนี  เทพานนท   รหัสที่ปรึกษา  N3010

สำนักงานภาคว�ชาการจัดการการผลิต  อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ ชั้น 8
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1621, 1603
ธุรการภาควิชา คุณพิมพณดา คงพิทัก และคุณสุวนีย ณ นคร

ภาคว�ชาการตลาด  

ผูชวยศาสตราจารย ดาวรุง   ไอยเดช  รหัสที่ปรึกษา  N4003
รองศาสตราจารย ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย  รหัสที่ปรึกษา  N4006
รองศาสตราจารย ชื่นจิตต   แจงเจนกิจ  รหัสที่ปรึกษา  N4011
ดร. ธีรารัตน    วรพิเชฐ   รหัสที่ปรึกษา  N4012
ดร. ไพฑูรย  เจตธำรงชัย   รหัสที่ปรึกษา  N4013
อาจารยณัฐกันย  ชินนรานันท   รหัสที่ปรึกษา  N4014
ดร. ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ   รหัสที่ปรึกษา  N4017 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทรงพร  หาญสันติ  รหัสที่ปรึกษา  N4018
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภชาต  เอี่ยมรัตนกูล  รหัสที่ปรึกษา  N4019
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ  รหัสที่ปรึกษา  N4020
ดร. ศิริรัตน  โกศการิกา   รหัสที่ปรึกษา  N4022
ดร. ชลลดา  สัจจานิตย    รหัสที่ปรึกษา  N4023

สำนักงานภาคว�ชาการตลาด อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ ชั้น 9
โทร 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1402, 1403
ธุรการภาควิชา คุณจีรนันท เกิดผาสุข และคุณจันทรานนท ทรงคุณกณิฎฐ
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้น 3
ธุรการโครงการ คุณสุปวีณ พงษเจริญ คุณสุมิตรา ขุนคงเสถียร
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1837, 1838 



รายนามคณาจารย�ประจำ

ภาคว�ชาการเง�น
อาจารยชนัธฌา  ศิวโมกษธรรม รหัสที่ปรึกษา  N1004
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิชาติ  พงศสุพัฒน รหัสที่ปรึกษา  N1005
ดร. อริชัย  รักธรรม รหัสที่ปรึกษา  N1006
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรางค  เห็นสวาง รหัสที่ปรึกษา  N1007
รองศาสตราจารย ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม รหัสที่ปรึกษา  N1008
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนาวัฒน  สิริวัฒนธนกุล รหัสที่ปรึกษา  N1009
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สำนักงานภาคว�ชาการเง�น  อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ ชั้น 9
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1201, 1202, 1203
ธุรการภาควิชา คุณปราณี สีผองใส คุณพลพัฒน ปกขุนทด และคุณนิตยา รักหมอ

ภาคว�ชาการจัดการ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิรันดร ทัพไชย รหัสที่ปรึกษา  N2001
ผูชวยศาสตราจารย กิริยา  กุลชนะรัตน รหัสที่ปรึกษา  N2011
รองศาสตราจารย ดร. ยุรพร ศุทธรัตน รหัสที่ปรึกษา  N2013
ผูชวยศาสตราจารย ดร. หฤทัย  นำประเสริฐชัย รหัสที่ปรึกษา  N2014
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิพัฒน นนทนาธรณ รหัสที่ปรึกษา  N2017
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภฤกษ สุขสมาน รหัสที่ปรึกษา  N2018
ดร. เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล รหัสที่ปรึกษา  N2019
ดร. พิทวัส  เอื้อสังคมเศรษฐ รหัสที่ปรึกษา  N2021
ดร.ปานิสรา ทิตาพร รหัสที่ปรึกษา  N2023

สำนักงานภาคว�ชาการจัดการ  อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ ชั้น 8
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1302, 1303
ธุรการภาควิชา คุณอำไพ รุงเรืองภิญโญสุข

ส�วนกลางระบบอัตโนมัติ
โทรศัพท� 02 942 8777 และ 02 579 5355 โทรสาร : 02 942 8778

ภาคว�ชาการจัดการการผลิต  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริจินต  วงศจารุพรรณ รหัสที่ปรึกษา  N3001
ดร. สวัสดิ์  วรรณรัตน    รหัสที่ปรึกษา  N3002
รองศาสตราจารย ดร. บดินทร  รัศมีเทศ  รหัสที่ปรึกษา  N3004
รองศาสตราจารย ดร. ทิพยรัตน  เลาหวิเชียร  รหัสที่ปรึกษา  N3005
ผูชวยศาสตราจารย กรกฎ  วิจิตรพงศ  รหัสที่ปรึกษา  N3006
ดร. ณัฐพล  พันธุภักดี    รหัสที่ปรึกษา  N3007
ดร. กมลพรรณ  แสงมหาชัย   รหัสที่ปรึกษา  N3009
ดร. ยอดมนี  เทพานนท   รหัสที่ปรึกษา  N3010

สำนักงานภาคว�ชาการจัดการการผลิต  อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ ชั้น 8
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1621, 1603
ธุรการภาควิชา คุณพิมพณดา คงพิทัก และคุณสุวนีย ณ นคร

ภาคว�ชาการตลาด  

ผูชวยศาสตราจารย ดาวรุง   ไอยเดช  รหัสที่ปรึกษา  N4003
รองศาสตราจารย ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย  รหัสที่ปรึกษา  N4006
รองศาสตราจารย ชื่นจิตต   แจงเจนกิจ  รหัสที่ปรึกษา  N4011
ดร. ธีรารัตน    วรพิเชฐ   รหัสที่ปรึกษา  N4012
ดร. ไพฑูรย  เจตธำรงชัย   รหัสที่ปรึกษา  N4013
อาจารยณัฐกันย  ชินนรานันท   รหัสที่ปรึกษา  N4014
ดร. ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ   รหัสที่ปรึกษา  N4017 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทรงพร  หาญสันติ  รหัสที่ปรึกษา  N4018
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภชาต  เอี่ยมรัตนกูล  รหัสที่ปรึกษา  N4019
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ  รหัสที่ปรึกษา  N4020
ดร. ศิริรัตน  โกศการิกา   รหัสที่ปรึกษา  N4022
ดร. ชลลดา  สัจจานิตย    รหัสที่ปรึกษา  N4023

สำนักงานภาคว�ชาการตลาด อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ ชั้น 9
โทร 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1402, 1403
ธุรการภาควิชา คุณจีรนันท เกิดผาสุข และคุณจันทรานนท ทรงคุณกณิฎฐ
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้น 3
ธุรการโครงการ คุณสุปวีณ พงษเจริญ คุณสุมิตรา ขุนคงเสถียร
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1837, 1838 



งานบร�หารและธุรกิจ ต�อ 1102  
คุณสุวร� พ�วงพลับ
ขอตำแหนงทางวิชาการ ธุรการ บุคคล

วิเทศสัมพันธ ทำนุบำรุงศิลป รับสมัครงาน

รับ-สง หนังสือ อบรม/สัมมนา และ

โอเปอเรเตอร

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ต�อ 1777
คุณนิคม  พ�กบัว
ประสานงานอาคารควบคุมการใชรถ
พนักงานขับรถยนต งานอาคาร 1-2-3-4
โรงอาหาร งานซอมบำรุงอาคาร งานบำรุงสวน

งานพัสดุ   ต�อ 1134
คุณชุติณัชชา  รัตนปราณี

สัญญาซื้อ - ขาย เชาพื้นที่คณะ ทะเบียนพัสดุ

เบิกจายพัสดุ จัดซื้อ - จัดจาง

งานบร�การการศึกษา ต�อ 1103
คุณศิร�วรรณ ภัทรประภานันท�
หลักสูตร ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

การรองเรียน กิจการนิสิต ทุนการศึกษา

โสตทัศนศึกษา และประชาสัมพันธ

งานนโยบายและแผน ต�อ 1154
คุณกรรณิกา  มิตรปล�อง
งานแผนและงบประมาณ ประกันคุณภาพ

การศึกษา งานวิจัย บริหารความเสี่ยง

การจัดการองคความรู ระบบงาน  IT คอมพิวเตอร

งานการเง�นและบัญชี
คุณป�ทมา  ชินธะวรรณ
การขออนุมัติ เบิก-จาย งานการเงิน

รับ-จาย งานบัญชี งานเงินรายได การยืมเงิน

สำนักงานเลขานุการและสำนักคณบดี
ชั้น 2 อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ 

โทร 02 942 8777 และ 02 579 5355

หัวหน�าสำนักงานเลขานุการ ต�อ 1101
คุณอุษา  เนียนสอาด
ประสานงาน งานเสนอแนะ รับรองเรียน 

OFFICE OF THE SECRETARY

สำนักงานเลขานุการรายนามคณาจารย�ประจำ

ภาคว�ชาบัญชี
รองศาสตราจารย ดร. ธารินี   พงศสุพัฒน รหัสที่ปรึกษา  N5005
ผูชวยศาสตราจารย พันธิภา   ศรีนามเมือง รหัสที่ปรึกษา  N5010
รองศาสตราจารย ไพบูลย   ผจงวงศ รหัสที่ปรึกษา  N5011
ดร. ฉัตรมงคล  วงศรัฐนันท รหัสที่ปรึกษา  N5012
ดร. สุนียรัตน วุฒิจินดานนท รหัสที่ปรึกษา  N5015
รองศาสตราจารย ดร. ศศิวิมล  มีอำพล รหัสที่ปรึกษา  N5022
ดร. พรเทพ รัตนตรัยภพ รหัสที่ปรึกษา  N5027
ดร. จารุภา วิภูภิญโญ รหัสที่ปรึกษา  N5029
อ. คมกฤษณ สิงหใจ รหัสที่ปรึกษา  N5031
ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ รหัสที่ปรึกษา  N5032
อาจารย อุษา วงศสอนธรรม รหัสที่ปรึกษา  N5033
ดร. อุษารัตน ธีรธร รหัสที่ปรึกษา  N5034
อาจารย สุภาวินี จีวะสุวรรณ รหัสที่ปรึกษา  N5035
ดร. พลวัฒน เลิศกุลวัฒน รหัสที่ปรึกษา  N5036
ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข รหัสที่ปรึกษา  N5037
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุธาวัลย  พฤกษอำไพ รหัสที่ปรึกษา  N5038
ดร. สุชาดา  เจียมสกุล รหัสที่ปรึกษา  N5040
ดร. ลัพธพร สวราชย รหัสที่ปรึกษา  N5041

สำนักงานภาคว�ชาบัญชี อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ ชั้น 10
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1502, 1503, 1571
ธุรการภาควิชา คุณธมนวรรณ  รัตนพันธ 
โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 10
ธุรการโครงการ คุณพรทิพา จังภูเขียว  คุณประภาพร บุญโปรง
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1571, 1573
โทร :  02-942 8470 โทรสาร : 02-942-8471



งานบร�หารและธุรกิจ ต�อ 1102  
คุณสุวร� พ�วงพลับ
ขอตำแหนงทางวิชาการ ธุรการ บุคคล

วิเทศสัมพันธ ทำนุบำรุงศิลป รับสมัครงาน

รับ-สง หนังสือ อบรม/สัมมนา และ

โอเปอเรเตอร

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ต�อ 1777
คุณนิคม  พ�กบัว
ประสานงานอาคารควบคุมการใชรถ
พนักงานขับรถยนต งานอาคาร 1-2-3-4
โรงอาหาร งานซอมบำรุงอาคาร งานบำรุงสวน

งานพัสดุ   ต�อ 1134
คุณชุติณัชชา  รัตนปราณี

สัญญาซื้อ - ขาย เชาพื้นที่คณะ ทะเบียนพัสดุ

เบิกจายพัสดุ จัดซื้อ - จัดจาง

งานบร�การการศึกษา ต�อ 1103
คุณศิร�วรรณ ภัทรประภานันท�
หลักสูตร ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

การรองเรียน กิจการนิสิต ทุนการศึกษา

โสตทัศนศึกษา และประชาสัมพันธ

งานนโยบายและแผน ต�อ 1154
คุณกรรณิกา  มิตรปล�อง
งานแผนและงบประมาณ ประกันคุณภาพ

การศึกษา งานวิจัย บริหารความเสี่ยง

การจัดการองคความรู ระบบงาน  IT คอมพิวเตอร

งานการเง�นและบัญชี
คุณป�ทมา  ชินธะวรรณ
การขออนุมัติ เบิก-จาย งานการเงิน

รับ-จาย งานบัญชี งานเงินรายได การยืมเงิน

สำนักงานเลขานุการและสำนักคณบดี
ชั้น 2 อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ 

โทร 02 942 8777 และ 02 579 5355

หัวหน�าสำนักงานเลขานุการ ต�อ 1101
คุณอุษา  เนียนสอาด
ประสานงาน งานเสนอแนะ รับรองเรียน 
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สำนักงานเลขานุการรายนามคณาจารย�ประจำ

ภาคว�ชาบัญชี
รองศาสตราจารย ดร. ธารินี   พงศสุพัฒน รหัสที่ปรึกษา  N5005
ผูชวยศาสตราจารย พันธิภา   ศรีนามเมือง รหัสที่ปรึกษา  N5010
รองศาสตราจารย ไพบูลย   ผจงวงศ รหัสที่ปรึกษา  N5011
ดร. ฉัตรมงคล  วงศรัฐนันท รหัสที่ปรึกษา  N5012
ดร. สุนียรัตน วุฒิจินดานนท รหัสที่ปรึกษา  N5015
รองศาสตราจารย ดร. ศศิวิมล  มีอำพล รหัสที่ปรึกษา  N5022
ดร. พรเทพ รัตนตรัยภพ รหัสที่ปรึกษา  N5027
ดร. จารุภา วิภูภิญโญ รหัสที่ปรึกษา  N5029
อ. คมกฤษณ สิงหใจ รหัสที่ปรึกษา  N5031
ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ รหัสที่ปรึกษา  N5032
อาจารย อุษา วงศสอนธรรม รหัสที่ปรึกษา  N5033
ดร. อุษารัตน ธีรธร รหัสที่ปรึกษา  N5034
อาจารย สุภาวินี จีวะสุวรรณ รหัสที่ปรึกษา  N5035
ดร. พลวัฒน เลิศกุลวัฒน รหัสที่ปรึกษา  N5036
ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข รหัสที่ปรึกษา  N5037
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุธาวัลย  พฤกษอำไพ รหัสที่ปรึกษา  N5038
ดร. สุชาดา  เจียมสกุล รหัสที่ปรึกษา  N5040
ดร. ลัพธพร สวราชย รหัสที่ปรึกษา  N5041

สำนักงานภาคว�ชาบัญชี อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจ ชั้น 10
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1502, 1503, 1571
ธุรการภาควิชา คุณธมนวรรณ  รัตนพันธ 
โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 10
ธุรการโครงการ คุณพรทิพา จังภูเขียว  คุณประภาพร บุญโปรง
โทร : 02-942-8777 และ 02-579-5355 ตอ 1571, 1573
โทร :  02-942 8470 โทรสาร : 02-942-8471



โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบร�หารธุรกิจ (ภาคปกติ)
อาคาร 1 ชั้น 2 ห�อง 1203 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-579-5355 ต�อ 1902-1905

มือถือ : 081-843-5713, 081-831-2069

http://www.r-mba.bus.ku.ac.th

โครงการปร�ญญาโทสาขาบร�หารธุรกิจ ภาคค่ำ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห�อง 1203 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� 

โทรศัพท� : 02-579-5355 ต�อ 1902-1905

มือถือ : 081-843-5713, 089-816-2996

http://www.y-mba.bus.ku.ac.th

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบร�หารธุรกิจ (สปท.)
อาคาร 1 ชั้น 2 ห�อง 1203 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท�:  02-579-5355 ต�อ 1902-1905

มือถือ:  081-831-2069

http://www.cm-mba.bus.ku.ac.th

โครงการปร�ญญาโทสำหรับผู�บร�หาร (Ex-MBA)
อาคาร 1 ชั้น 3 ห�อง 1302 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-562-0135, 02-579-5355 ต�อ 3333 

มือถือ : 081-831-2059 
http://exmba.bus.ku.ac.th

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบร�หารธุรกิจ (นานาชาติ)
อาคาร 1 ชั้น 2 ห�อง 1201 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-942-8691 ถึง 3 ต�อ 2221, 2222

มือถือ : 081-658-2798 

http://www.kimba.bus.ku.ac.th

โครงการปร�ญญาโทการบัญชี ภาคพ�เศษ
ภาคว�ชาบัญชี ชั้น 10 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-940-5640 หร�อ 02-942-8777 ต�อ 1582

มือถือ: 087-339-7339

โทรสาร : 02 940 5641

http://masp.bus.ku.ac.th

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต
สาขาว�ชาการเง�นประยุกต� (ภาคพ�เศษ)
อาคาร 1 ชั้น 4 ห�อง 1403 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-942-8777 ต�อ 1933, 1936

มือถือ : 081-834-3939 
http://www.mof.bus.ku.ac.th

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาว�ชาบร�หารธุรกิจ (ภาคพ�เศษ)
อาคาร 1 ชั้น 4 ห�อง 1402 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-942-8777 ต�อ 1831, 1832, 1833

มือถือ : 081-914-7217 
http://www.phd.bus.ku.ac.th 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

คณะกรรมการดำเนินงานสโมสรนิสิต ป�การศึกษา 2561

1. น.ส.แพรวา  เร�องสุวรรณ มะเฟ�อง การจัดการ นายกสโมสรนิสิต

2. นายพงศ�ภัค ก�อมงคลกูล เฮง การจัดการ รองนายกสโมสรนิสิต 

3. นายปฎิพัทธ�  มีทับทิม คิมเอก การจัดการการผลิต รองนายกสโมสรนิสิต

4. นายพลว�ชช�  ธนาศัพท� ก�อตจ� การตลาดอินเตอร� ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. น.ส.ภัทราภรณ�  เร�องจาบ ปุ�บป��บ การจัดการ ฝ�ายประกันคุณภาพ

6. น.ส.พรไพลิน  พ�วงคุ�ม มุก บัญชี ฝ�ายประกันคุณภาพ

7. นายภาณุ  ตั้งหลักมั่นคง นุ การผลิต ฝ�ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนิสิต

8. นายศุภณัฐฎ�  ชุณหว�ร�ยะกุล อาม การตลาด ฝ�ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนิสิต

9. นายธงธน  เมธีว�จ�ต บูลย� การเง�น ฝ�ายกิจการนิสิตภายนอก

10. น.ส.ว�ภาว�  ลิ�มเกษตรสกุล กวาง การจัดการ ฝ�ายกิจการนิสิตภายใน

11. นายธนกร  แย�มงามเหลือ โบ�ท การผลิต ฝ�ายนิสิตสัมพันธ�

12. น.ส.กมลลักษณ�  จาตุธีระพัฒน� หญิง การจัดการ ฝ�ายการเง�นและบัญชี

13. น.ส.อาร�ย�  สถิตพงศ�สถาพร สุ�ย บัญชี เลขานุการคณะกรรมการ
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โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบร�หารธุรกิจ (ภาคปกติ)
อาคาร 1 ชั้น 2 ห�อง 1203 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-579-5355 ต�อ 1902-1905

มือถือ : 081-843-5713, 081-831-2069

http://www.r-mba.bus.ku.ac.th

โครงการปร�ญญาโทสาขาบร�หารธุรกิจ ภาคค่ำ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห�อง 1203 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� 

โทรศัพท� : 02-579-5355 ต�อ 1902-1905

มือถือ : 081-843-5713, 089-816-2996

http://www.y-mba.bus.ku.ac.th

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบร�หารธุรกิจ (สปท.)
อาคาร 1 ชั้น 2 ห�อง 1203 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท�:  02-579-5355 ต�อ 1902-1905

มือถือ:  081-831-2069

http://www.cm-mba.bus.ku.ac.th

โครงการปร�ญญาโทสำหรับผู�บร�หาร (Ex-MBA)
อาคาร 1 ชั้น 3 ห�อง 1302 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-562-0135, 02-579-5355 ต�อ 3333 

มือถือ : 081-831-2059 
http://exmba.bus.ku.ac.th

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบร�หารธุรกิจ (นานาชาติ)
อาคาร 1 ชั้น 2 ห�อง 1201 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-942-8691 ถึง 3 ต�อ 2221, 2222

มือถือ : 081-658-2798 

http://www.kimba.bus.ku.ac.th

โครงการปร�ญญาโทการบัญชี ภาคพ�เศษ
ภาคว�ชาบัญชี ชั้น 10 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-940-5640 หร�อ 02-942-8777 ต�อ 1582

มือถือ: 087-339-7339

โทรสาร : 02 940 5641

http://masp.bus.ku.ac.th

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต
สาขาว�ชาการเง�นประยุกต� (ภาคพ�เศษ)
อาคาร 1 ชั้น 4 ห�อง 1403 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-942-8777 ต�อ 1933, 1936

มือถือ : 081-834-3939 
http://www.mof.bus.ku.ac.th

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาว�ชาบร�หารธุรกิจ (ภาคพ�เศษ)
อาคาร 1 ชั้น 4 ห�อง 1402 คณะบร�หารธุรกิจ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

โทรศัพท� : 02-942-8777 ต�อ 1831, 1832, 1833

มือถือ : 081-914-7217 
http://www.phd.bus.ku.ac.th 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

คณะกรรมการดำเนินงานสโมสรนิสิต ป�การศึกษา 2561

1. น.ส.แพรวา  เร�องสุวรรณ มะเฟ�อง การจัดการ นายกสโมสรนิสิต

2. นายพงศ�ภัค ก�อมงคลกูล เฮง การจัดการ รองนายกสโมสรนิสิต 

3. นายปฎิพัทธ�  มีทับทิม คิมเอก การจัดการการผลิต รองนายกสโมสรนิสิต

4. นายพลว�ชช�  ธนาศัพท� ก�อตจ� การตลาดอินเตอร� ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. น.ส.ภัทราภรณ�  เร�องจาบ ปุ�บป��บ การจัดการ ฝ�ายประกันคุณภาพ

6. น.ส.พรไพลิน  พ�วงคุ�ม มุก บัญชี ฝ�ายประกันคุณภาพ

7. นายภาณุ  ตั้งหลักมั่นคง นุ การผลิต ฝ�ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนิสิต

8. นายศุภณัฐฎ�  ชุณหว�ร�ยะกุล อาม การตลาด ฝ�ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนิสิต

9. นายธงธน  เมธีว�จ�ต บูลย� การเง�น ฝ�ายกิจการนิสิตภายนอก

10. น.ส.ว�ภาว�  ลิ�มเกษตรสกุล กวาง การจัดการ ฝ�ายกิจการนิสิตภายใน

11. นายธนกร  แย�มงามเหลือ โบ�ท การผลิต ฝ�ายนิสิตสัมพันธ�

12. น.ส.กมลลักษณ�  จาตุธีระพัฒน� หญิง การจัดการ ฝ�ายการเง�นและบัญชี

13. น.ส.อาร�ย�  สถิตพงศ�สถาพร สุ�ย บัญชี เลขานุการคณะกรรมการ
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สิ�งอำนวยความสะดวกfacilities

ห�อง Auditorium    จำนวน 144 ที่นั่ง อาคาร 4 คณะบร�หารธุรกิจศูนย�อาหารคณะบร�หารธุรกิจ
เป�ดบร�การทุกวัน ตั้งแต� 8.00 – 19.00 น.

ห�องสมุดพ�ทยาลงกรณ�ของคณะบร�หารธุรกิจกับคณะเศรษฐศาสตร� 

เป�ดบร�การ : วันจันทร� - ศุกร� 8.30 น. - 20.00 น.

 วันเสาร� - วันอาทิตย� 10.30 น. - 17.30 น

 วันหยุดนักขัตฤกษ� ป�ดบร�การ

ห�องปฏิบัติการคอมพ�วเตอร�
จำนวน 80 ที่นั่ง

KU
 Fo

od
 C

en
te

r

ห�องอเนกประสงค�
จำนวน 300 ที่นั่ง อาคาร 1 คณะบร�หารธุรกิจ

Computer lab
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