
  
 

 
ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการหลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 

-------------------------------------------------------- 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการ

หลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
ก าลังคนที่มีสมรรถนะ เพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และเพ่ือตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาประเทศ โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 และได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น  

เพ่ือให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในศึกษา โครงการหลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานชั่วคราวหลักสตรศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนชั้น 7 อาคารระพีสาคริก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หมายเลขโทรศัพท์ 
061 509 6710 หรือ 0 2118 0131 เวลา 08.00-16.30 น. (ตามวันและเวลาท าการ)  

 
จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   14  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

 
 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ) 

    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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-เอกสารแนบท้ายประกาศ 1- 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการหลักสูตร Non Degree ศาสตร์แหง่แผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนฯ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
********************************** 

 

ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ 

1. นางสาวจตพุร    อิทธิผลสิร ิ
2. นายประจวบ    ไกรขาว 
3. นางสาวบุญศิริ    ศรีรัตนธรรม 
4. นายมงคล    โชติกประคัลภ ์
5. นางสาวพชัรินทร ์   เกตุจ านงค ์
6. ดร.สิร ี   ตั้งบุญสุข 
7. นางสาวตมสิา    มีวุฒ ิ
8. นายภาคภูม ิ   ชุ่มใจ ๋
9. นายธนัช    จตุรภัทรจรัส 
10. นางสาวกาญจนา    เหมะธร 
11. นายกษิดิศ    กันน้อย 
12. นายกิตติ์ธเนศ    จิรโอฬารพัฒน์ 
13. นายสมเกียรต ิ   ฉิมสร 

 

ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเศรษฐกิจและสัตว์น้้าสวยงาม 

1. นายพลกฤต    กฤชไมตร ี
2. นายรังสิมนัต ์   อินทรยงค์ 
3. นายกิตติศักดิ ์   พิรุณสารโยธนิ 
4. นางสาวสุทธิดา    อติเรกลาภสกุล 

 

ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

1. นายธรรมรัตน ์   เมตตานุรักษ ์
2. นายประวีณ ์   ราชนิยม 
3. นายเอกกวี    วัจนสนุทร 
4. นายลาภ   จิตต์เที่ยง 

 

ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย 

1. นายธีรัตน ์   บุญพรพงศ์พันธุ ์
2. นายกฤศ    ฉายแสงเดือน 
3. นายศักดิ์ชัย    มาลาศรี 
4. นางสมเพลิน    จันภูงา 
5. นายฉัตรชัย    บ้านนพ 
6. นายธวชัชัย    แฉล้ม 
7. นางนววรรณ    บราวน ์
8. นายชาลี   วรปรีดา 

 

https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3100903348920
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3909900549941
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3101702410726
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3759800001679
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=5630300020347
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3101700512661
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1409900626472
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1670400142905
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1709900648821
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3100504147025
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3500100518206
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1102001152547
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3130200594277
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3101800527024
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1759900144653
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3101400102735
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3130200171651
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1249900048837
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3419900097522
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3101400324649
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3769900343172
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3601000494542
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3330800486562
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3810100683409
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3720500125064
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3100501367628
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ชุดวิชาอัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ย่ังยืน 

1. นางสาวบุณฑริกา     โชติพฒุศลิป ์
 

ชุดวิชาเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ 

1. นางสาวณชัชา    ล้วนรัตนา 
2. นายสมพร    เกียรติดิลกรัฐ 
3. นางสาวธัญญารัตน ์   รุ่งเรือง 
4. นางสาวเมกุม ิ   โมริโมโต ้
5. นางสาวชนจนัทร ์   สินธพพนัธุ ์
6. นายนนทชิต    ยี่ภู่พันธ ์
7. นายธิตชิัย    รัตนาวิบลูย ์
8. นางสาว ธนาวดี    กลั่นเงนิ 

 

ชุดวิชาการผลิตพืชส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร 

1. นางสาวชนสิรา    โสกันต ์
2. นายสุรศักดิ ์    กองแก้ว 
3. นายกอกฤษต    สองเมือง 
4. นายธนาเศรษฐ ์   เพ็ชรสนพูนลาภ 
5. นางแก้วใจ    สุขธนะ 
6. นายสุริยะ  สกุลชาต ิ
7. นางสาวประภัสสร    ปิติเหมินทร์ 
8. นางสาวระพีกานต ์   จิรโอฬารพัฒน ์

 

ชุดวิชาวิทยาการค้านวณและสารสนเทศศาสตร์ 

1. ว่าที่ ร.ต.อาคม    ไทยเจริญ 
2. นายพีรเดช    บูรณกาญจน ์
3. นางจามร ี   เธียรธรรมจักร์ 
4. นางนริศา    วิโรจน์สกุลชัย 
5. นางอายนางศ ์   แซ่ลี้ 
6. นายชวินโรจน ์   ฉิมมา 
7. นางสาวศุภิสรา    เกียรติสันติสุข 
8. นายมหาราช    ทศศะ 
9. นายอนนท ์   เมืองสงวน 
10. นายสาธิต    จรรยาสวัสดิ ์
11. นายภัทรชยั    รุ่งศรีทอง 
12. นายปฏิพัทธ ์   โต๊ะกา 
13. นายอดิศักดิ ์   บุญชื่น 
14. นายสิริพล    อนันตวรสกุล 

 
 
 

https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3101702248121
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3102101637522
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3101501793032
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1740300069008
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=0000000000000
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3102002442782
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1140200054446
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3101201777112
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1919900071999
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3100903195732
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1100800267220
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3700500206439
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3100501434597
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3669800066828
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1102000567042
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3120600140214
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3100602105521
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3100202104684
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3100501466103
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3909800962901
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1269900217582
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3250400525341
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3499900137770
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=2120600021641
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3101800431833
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1410100270306
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1209600150075
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3759900170774
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3100200844401
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ชุดวิชาวิทยาการข้อมูลส้าหรับธุรกิจ 
 

-อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา- 
 

ชุดวิชาการใช้ท่ีดินวนเกษตร 

1. นางสาววิภาว ี   วงศ์วรรณไพศาล 
2. นางสาววรลักษณ ์   ยุทธวานชิกุล 
3. นางสาวณัฐนันท ์   ทับทิม 
4. นายฉัตรชัย    พวงวัดโพธิ ์
5. นางสาวนันทพร    อยู่สะอาด 
6. นายวิศรุต    ขาวลิขิต 
7. นางสาวอุไรภรณ ์   วโรดมวัฒนานนท์ 

 
ชุดวิชาศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความม่ันคงและย่ังยืน 

1. นางวราภรณ์    อันทะไชย 
2. นายศริน    อรัญมิตร 
3. นายประวิทย ์   ทองไชย 
4. นายพงศนาถ    เปรมภิภัสสร 
5. นางสาวอมลรว ี   ประชากุล 
6. นายศุภณัฏฐ ์   ยุกตะนันท ์
7. นางสาวธีรวรรณ    แก้วด้วง 
8. นางสาววงศกร  สุดสวาสดิ์ 

 

ชุดวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1. นายวนิัย    มะหะหมัด 
2. นางสาวทพิย์สุรีย ์   ติรวงศ์กุศล 
3. นางสาวสุภาภรณ ์   แซ่ลิ้ม 
4. นางสาวกุลนภา    บุญเจริญ 
5. นางสาวบุญสม    ประโยชนส์ุข 
6. นางสาวพรทิพย์   อุมะลักษณะ 

 

ชุดวิชาสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 
1. นางจรรยา    จงงดงาม 
2. นางศรีสุรัตน ์   พูลสวัสดิ ์
3. นางสาวเจนจิรา    แก้วเปรม 

 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 

https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1149900151779
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3419900515006
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1149900262741
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3710500887690
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1149900081495
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3190100130295
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3100700513098
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3451400121435
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=4470700001092
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3100202431791
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1929900163192
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1509900887020
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3120500073680
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3900100205271
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3130500255494
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1100800314961
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1920600138526
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1100500466651
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1140400004680
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3110300189803
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=3120600197046
https://eduserv.ku.ac.th/sis/print2.php?id=1100701741438
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-เอกสารแนบท้ายประกาศ 2- 
ก ำหนดกำร โครงกำรหลักสูตร Non Degree  

ศำสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยใต้โครงกำรสร้ำงบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก ำลังคนที่มีสมรรถนะ 
เพื่อตอบโจทย์ภำคกำรผลิตตำมนโยบำยกำรปฏิรูปอุดมศึกษำไทย 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 

**************************************************************** 

ล ำดับ ก ำหนดกำร กิจกรรม สถำนที่/เว็บไซด์ 
1 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://sis.ku.ac.th 
2 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 

12 มกราคม 2562 
บันทึกระเบียนประวัติ และขอ 
Account Nontri 

https://student.ku.ac.th/newregis/index.php 
และ  https://accounts.ku.ac.th/private/login 

3 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 
13 มกราคม พ.ศ. 2562 

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา https://std.regis.ku.ac.th 

4 11 มกราคม พ.ศ. 2562  
(เวลา 08.00 - 16.30 น.) 
 

ถ่ายภาพท าบัตรประจ าตัวผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(เฉพาะผู้สมัครที่มไิด้แนบรูปถ่าย) 

One Stop Students Service ชั้น 1 
อาคารระพีสาคริก ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.
2562 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน https://std.regis.ku.ac.th 

 
 หมายเหต:ุ  
 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ชุดวิชาละ 14,300 บาท  
ยกเว้นชุดวิชาวิทยาการค านวณและสารสนเทศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชดุวิชาละ 65,000 บาท  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอมหาวทิยาลัยพจิารณา  
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ที ่ 
ส านักงานหลักสตูร วท.บ.ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนชัน้ 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
โทรศัพท;์ โทรสาร 0 2118 0132 โทรศัพท์มือถือ : 061-509-6710 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
(เว้นวันเสาร์ อาทิตย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์) หรือ E-mail: panadda.p@ku.ac.th 
 


