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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดตั�งขึ�นเมื�อวันที� 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2535 เป�นคณะลําดับที� 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต่อมาป� พ.ศ.2542
ได้ย้ายที�ทําการมายังสถานีวิจัยและฝ�กอบรมการเกษตรแม่เหียะ ตําบลเเม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ในป� พ.ศ.2536 คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเป�นสาขาขาดแคลน เนื�องจากรัฐบาลได้เห็นว่า
อุตสาหกรรมเกษตรเป�นแนวทางที�สําคัญแนวทางหนึ�งที�จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
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คุณสังวาลย วรรณกุล (ปาเต้ิล)

งานบัณฑิตศึกษา
หมายเลขโทรศัพท 053-948303
E-mail : Sangwal.wan@gmail.com

งานบริการการศึกษา
   บริการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
ดา้นการลงทะเบยีน การเพิ�ม-ถอนกระบวนวชิา
การลาป�วย ลากจิ ลาพัก การเทยีบโอนกระบวน 
วิชา การสอบ การเลื�อนสอบ การตรวจสอบ
ผลการศึกษา การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
รวมทั�งใหค้ําปรกึษาป�ญหาการเรยีน ชว่ยวางแผน
การเรยีน ตรวจสอบการคาดวา่จะสําเรจ็การศกึษา
และจดักจิกรรมพัฒนาทกัษะทางวชิาการใหแ้ก่
นกัศกึษา 

คุณจุฑารัตน สีหานาม (พ่ีเบียร)

งานหลักสูตร ป.ตรี
หมายเลขโทรศัพท 053-948208
E-mail : Bejutatar@gmail.com

คุณวิมล คําบุญเรือง (พ่ีอู)

งานทะเบียนนักศึกษา ป.ตรี
หมายเลขโทรศัพท 053-948208
E-mail : Ouwimol@gmail.com

ที�ทําการ
   ชั�น 1 อาคารสํานกังานคณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่



คุณภคภรณ กอเกิด (พ่ีวาน)

หมายเลขโทรศัพท 053-948207
E-mail : Pkorkerd@gmail.com

คุณสิทธิชัย ถาบุตร (พ่ีโจ)

หมายเลขโทรศัพท 053-948207
E-mail : Sitthichai.t@cmu.ac.th

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   ให้บริการและจัดสวัสดิการแก่นักศึกษาในด้านทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (กยศ.) บริการสุขภาพ 
อนามัย และสวัสดิภาพของนักศึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางาน แนะนํา/ให้คําปรึกษาป�ญหาส่วนตัว สุขภาพใจ 
ดูแลด้านวินัยนักศึกษา ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมทั�งจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที�ตอบสนองทักษะแห่งศตวรรษที� 21 
และทักษะการเป�นพลเมืองโลก

ที�ทําการ : อาคารหอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
FACEBOOK : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อก. มช.
E-mail : stdaffair.agrocmu@gmail.com



สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คุณสาริกา สุระนาถ (พ่ีไก)

หมายเลขโทรศัพท 053-948216
E-mail : Sarika.s@cmu.ac.th

ผู้ประสานงานสาขาวิชา
   ให้บริการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านการ
ประสานงานระหว่างอาจารย์ที�ปรึกษา อาจารย์
ผู้สอนกับนักศึกษาในสังกัดวิชา ประสานงาน
ด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษา ดูแลและจัดกิจกรรม
เฉพาะสาขาวชิา สง่เสรมิดา้นการเรยีนการสอน
ในสาขาวชิา ดา้นสิ�งสนบัสนนุการเรยีนรูต้า่ง ๆ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คุณจริยา คําบุญเรือง (ปานอย)

หมายเลขโทรศัพท 053-948217
E-mail : Jariya.k@cmu.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
คุณจตุพร อินฤทธ์ิ (พ่ีแนน)

หมายเลขโทรศัพท 053-948244
E-mail : Jatuporn.inr@cmu.ac.th



ผู้ประสานงานสาขาวิชา
   ให้บริการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านการ
ประสานงานระหว่างอาจารย์ที�ปรึกษา อาจารย์
ผู้สอนกับนักศึกษาในสังกัดวิชา ประสานงาน
ด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษา ดูแลและจัดกิจกรรม
เฉพาะสาขาวชิา สง่เสรมิดา้นการเรยีนการสอน
ในสาขาวชิา ดา้นสิ�งสนบัสนนุการเรยีนรูต้า่ง ๆ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
คุณกัญญารัตน ภูมิประหมัน (พ่ีบี)

หมายเลขโทรศัพท 053-948230
E-mail : Kanyarut.poom@elearning.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คุณสุดาลักษณ พุทธวงศ (ปาจ๋ิม)

หมายเลขโทรศัพท 053-948277
E-mail : Sdaluk@gmail.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล
คุณสุดาพร วัฒนา (พ่ีบีทู)

หมายเลขโทรศัพท 053-948282
E-mail : Spn.wattana@gmail.com
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ภัคธิมา มาปลูก
รองนายกสโมสรนักศึกษา

กัญญาภัค วัฒนาธรรม
นายกสโมสรนักศึกษา

พูนสวัสดิ� ป�ญญากอง
รองนายกสโมสรนักศึกษา

วริศรา คําจริง
เลขานุการ

ภัทรวดี อํานาจ
เลขานุการ

สุพัทชา นวลทองแก้ว
ประธานฝ�ายประสานงาน

วิภาวรรณ เรือนงาม
ประธานฝ�ายทะเบียนและประกันคุณภาพ

แพรทอง วิทิพย์รอด
ประธานฝ�ายการเงิน

ธนภัทร นิยมฤทธิ�
ประธานฝ�ายโสตและสถานที�

ปณิตตา ความรู้ฉลาด
ประธานฝ�ายจัดซื�อ

พิมพ์ลภัส นันใจ
ประธานฝ�ายพยาบาลและกีฬา

พงศ์พล สุทธกุล
ประธานฝ�ายประชาสัมพันธ์

ศุภรัสมิ� สังข์วรรณะ
ประธานฝ�ายสวัสดิการ

สโมสรนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ป�การศึกษา 2565
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FACEBOOK : สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



STUDENT
COUNCILสุภัทรชัย จันทร์เกษร

กรรมาธิการฝ�ายรับฟ�งความคิดเห็น
นริศรา เมธีธรรยาพงษ์

กรรมาธิการฝ�ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ

สภานักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ป�การศึกษา 2565



โครงสร้างหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา (รหัส) FST

(601)
BIOT
(602)

PKT
(603)

FE
(604)

PDT
(605)

MPT
(606)

หลักสูตรป� พ.ศ. 2561 2561 2560 2560 2560 2560

จํานวนหน่วยกิตทั�งหมด 143 133 137 141 136 133

วิชาศึกษาทั�วไป 30 33 30 30 30 30

วิชาแกน 48 41 35 39 38 25

วิชาเอก 42* - 59 53 66 66 62 72

วิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 6 6

วิชาโท 15* 15 (ถ้ามี) 15 (ถ้ามี) 15 (ถ้ามี) 15 (ถ้ามี) -

สหกิจศึกษา มี มี มี มี มี บังคับ



ในภาคเรียนปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคเรียนฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
10 หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต

การลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาต้องตรวจสอบเงื�อนไขที�ต้องผ่านก่อนเรียน ก่อนที�
จะลงทะเบียน โดยดูจากระบบการลงทะเบียนเรียน

เงื�อนไขที�ต้องผ่านก่อน (Prerequisite)



วิชา GE VS วิชาเสรีวิชา GE VS วิชาเสรี

Learner Person
Innovative Co-Creator
Active Citizen

มีทั�งกระบวนวิชาที�บังคับเรียนและให้
เลือกเรียนจากรายการที�กําหนดไว้ใน
เล่มหลักสูตร

เป�นวิชาในหมวดศึกษาทั�วไป
วิชา GE

วิชาเสรี หรือ ตัวฟรี
วิชาเสรี

คือ วิชาที�ไม่มีในหลักสูตร ให้เลือกลง
กระบวนวิชาอะไรก็ได้ 6 หน่วยกิต



A B+ B C+ C D+ D F W

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 -

การวัดและประเมินผล
การศึกษา

   นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรียนทั�งหมด หากตํ�ากว่านั�นจะได้
ลําดับขั�น F หรือหมดสิทธิ�สอบปลายภาคทันที

เกรดและนํ�าหนัก



การคํานวณเกรด
ผลรวมของ (หน่วยกิต x เกรดที�ได้)

จํานวนหน่วยกิตทั�งหมด

ป� 1
เทอม 1

หน่วยกิต
4
3
3

เกรดที�ได้
 C+
 B
 F

หน่วยกิต x เกรดที�ได้
10
9
0

(2.50)

(3.00)

(0.00)

COMPUTERS AND PROGRAMMING
SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
OBJ ORIENTED PROGRAMMING

ป� 1
เทอม 2

หน่วยกิต
3
3
3

เกรดที�ได้
 A
 W
 B+

หน่วยกิต x เกรดที�ได้
12
-

10.5

(4.00)

(  -  )

(3.50)

OBJ ORIENTED PROGRAMMING
DISCRETE MATHEMATICS
MATH FOR CG & GAME

เกรดเฉลี�ย เทอม 1
    10 + 9 + 0      19      

4 + 3 + 3 10
1.90= ==

เกรดเฉลี�ยสะสม
    10 + 9 + 0      19      

4 + 3 + 3 10
1.90= ==

(ตอนเทอม 1)

เกรดเฉลี�ย เทอม 2
     12 + 10.5       22.5      

3 + 3 6
3.75= ==

เกรดเฉลี�ยสะสม
    10 + 9 + 0 + 12 + 10.5     41.5      

4 + 3 + 3 + 3 + 3 16
2.59= ==

(ตอนเทอม 2)



การรีเกรด

ทุกวิชาที�ได้เกรด D+, D, F สามารถรีเกรดได้
ยกเว้นวิชาเอก ที�ได้เกรด C+, C, D+,
D, F สามารถรีเกรดได้
การรีเกรด จะนับหน่วยกิตทั�งหมด ทั�งของ
เก่าและของใหม่
หากติด F หรือ W ในวิชาเสรี หรือวิชา GE
ไม่จําเป�นต้องเรียนซํ�าก็ได้ 
การติด W จะไม่นับหน่วยกิต



เงื�อนไข 1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เว้นแต่ว่าในแผนการศึกษา
มีกระบวนวิชาให้เรียนน้อยกว่า 30 หน่วยกิต

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีประจําป�
(ใบม่วง)

เงื�อนไข 2

เงื�อนไข 3

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา
ที�กําหนดไว้ในหลักสูตรเท่านั�น

มีผลการเรียนเฉลี�ยรวม 2 ภาคการศึกษา ตั�งแต่
3.50 ขึ�นไป

เหรียญเรียนดีประจําป�
ผลการเรียนเฉลี�ยรวม 3.50 ขึ�นไป : เหรียญทองแดง



01

02

เกียรตินิยม
ต้องจบการศึกษาตามหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ป� ก็ต้องจบ
ภายในภาคการศึกษาที� 2 ของป� 4 (ไม่เรียนภาคการรศึกษาฤดูร้อน 
ของป� 4) และไม่นับรวมภาคการศึกษาที�ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

02 ไม่เคยติด F หรือ U

ผลการเรียนเฉลี�ยรวม 3.50 ขึ�นไป : เกียรตินิยมอันดับ 1
ผลการเรียนเฉลี�ยรวม 3.25 ขึ�นไป : เกียรตินิยมอันดับ 2

เหรียญเรียนดีตลอดหลักสูตร
ผลการเรียนเฉลี�ยรวม 3.75 ขึ�นไป : เหรียญทอง
ผลการเรียนเฉลี�ยรวม 3.50 - 3.74 ขึ�นไป : เหรียญเงิน



RETIREการไทร์
ป� 1 เทอม 1

เทอม 2
เทอม S

ป� 2 เทอม 1
เทอม 2
เทอม S

ป� 3 เทอม 1
เทอม 2
เทอม S

ป� 4 เทอม 1
เทอม 2
เทอม S

เกรดเฉลี�ยสะสมในเทอมนั�น ไม่ถึง
ป� 1 เทอม 2

1.50

เกรดเฉลี�ยสะสมในเทอมนั�น ไม่ถึง
ป� 2 เทอม 2

1.75

เกรดเฉลี�ยสะสมในเทอมนั�น ไม่ถึง
ป� 3 เทอม 2 เป�นต้นไป

1.75
ติดกัน 2 เทอม (ในภาคเรียนปกติ)

เมื�อหลักสูตร 4 ป� เรียนไปถึง 240 หน่วยกิต 

เมื�อหลักสูตร 5 ป� เรียนไปถึง 300 หน่วยกิต 

เมื�อหลักสูตร 6 ป� เรียนไปถึง 360 หน่วยกิต 

เกรดเฉลี�ยสะสม ไม่ถึง 2.00

** ดูที� เกรดเฉลี�ยสะสม ในเทอมนั�น ไม่ได้ดูที� เกรดเฉลี�ย ในเทอมนั�น **



AGRO CMU

ห้องปฏิบัติการ 4 กลุ่ม

กลุ่มปฏิบัติการจุลชีววิทยา

กลุ่มปฏิบัติการเคมีกายภาพ

กลุ่มปฏิบัติการแปรรูป วิศวกรรมอาหาร
และประสาทสัมผัส

กลุ่มปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์



3.

กรณเีจบ็ป�วยทั�วไป นกัศกึษาสามารถเขา้รบัการรกัษา
ไดท้ี�โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหมแ่ละศนูยส์ขุภาพ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(คลนิกิไผล่อ้ม) เทา่นั�น

สิทธิบริการอนามัย

1.

2.

AGRO CMUสวัสดิการด้านสุขภาพกายสวัสดิการด้านสุขภาพกาย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยกเว้น
นักศึกษาต่างชาติ ตั�งแต่รหัส 61.. เป�นต้นไป)
ที�ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับสิทธิ
บริการอนามัยในวงเงิน 20,000 บาทต่อคน
ต่อป�การศึกษา

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
นักศึกษาที�มีสัญชาติไทยทุกคน จะสามารถใช้
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ นักศึกษาจะได้รับ
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ (ถึงแม้จะไม่ได้ย้าย
ทะเบียนบ้านเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

สิทธิบุตรข้าราชการ
นักศึกษาที�ลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไว้
เมื�ออายุครบ 20 ป� โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
จะลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ทันที

สิทธิประกันสังคม



กรณีที�นักศึกษาสํารองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้เตรียม
1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา

4. สําเนาหน้าบัญีธนาคารของนักศึกษา (ธนาคารใดก็ได้)
สแกนไฟล์เอกสารส่งผ่าน QR Code เพื�อให้บริษัทประกันพิจารณา
และนําเอกสารฉบับจริงส่งงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรณีอุบัตเิหตุ
นักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล 
ของรัฐและเอกชน โดยสามารถเบิกค่าประกันอุบัติเหตุ 
ได้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 บาทต่อกรณี ตลอดป�การศึกษา

AGRO CMU

สวัสดิการด้านสุขภาพกายสวัสดิการด้านสุขภาพกาย

สแกนไฟล์เอกสาร
เพื�อให้บริษัทประกันพิจารณา



CMU Mind

ช่วงเวลาทําการ
วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.30 - 16.30 น.
 

หมายเลขโทรศัพท์
053 - 944747

 

FACEBOOK
Pak Jai - พักใจ

Pak Jai - พักใจ
สํานักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สําหรับนักศึกษาที�พักในหอพักของมหาวิทยาลัย

AGRO CMU

ช่วงเวลาทําการ
วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.30 - 16.30 น.
 

หมายเลขโทรศัพท์
097 - 9248000, 053 - 943043

 

FACEBOOK
CMU Mind

หากนักศึกษามีเรื�องไม่สบายใจ มีความเครียด
สามารถปรึกษาช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี�

สวัสดิการด้านสุขภาพใจสวัสดิการด้านสุขภาพใจ
งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว

กองพัฒนานักศึกษา

บ้านหลังที�สอง

ช่วงเวลาทําการ
วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 09.30 - 17.00 น.
 

หมายเลขโทรศัพท์
083 - 5856046, 053 - 943212

 

FACEBOOK
บ้านหลังที�สอง

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OPD 24

ช่วงเวลาทําการ
วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.
 

หมายเลขโทรศัพท์
053-935755

 

สถานที�
ชั�น 2 อาคารตะวันกังวานพงษ์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
(โรงพยาบาลสวนดอก)

หรือหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ให้ช่วยเหลือและรับฟ�งนักศึกษา
พร้อมทั�งช่วยประสานหน่วยงานต่าง ๆ

วันจันทร์ -วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.

คู่มือสวัสดิการด้านสุขภาพ



ชุดนักศึกษา ชุดพิธีการ ชุดกิจกรรม

***สามารถเลือกได้ใส่ตามความเหมาะสมและโอกาส***



A
G

R
O

 C
M

U

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใช้ระบบคีย์การ์ด ในการเข้าอาคารภายในคณะ

โดยนักศึดษาใหม่ คณะจะจัดทําคีย์การ์ดให้    
โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย





AAGGRROO



AAGGRROO

อาคารสํานักงานคณะ
อาคาร 1 (BIOT,MPT)

อาคาร 5 (FE)

อาคาร 2 (PKT)
อาคาร 3 (FST)
อาคาร 4 (PDT)

สนามกีฬา

อาคารหอประชุม
โรงงานตันแบบ



AAGGRROO



CMU DORMS
แผนที�มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลจาก : คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

THE STORYDORM'S 



CMU DORMS
แผนที�หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลจาก : คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

THE STORYDORM'S 



แผนที�สถานที�กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลจาก : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU SPORTS



รหัสอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AB อาคารคณะเกษตรศาสตร์
ARCHB อาคารคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร์
BB อาคารภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
BAB อาคารคณะบริหารธุรกิจ
CAMT อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื�อ และเทคโนโลยี
CB1 อาคารภาควิชาเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์
CB2 อาคารภาควิชาเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์
CSB อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

คณะวิทยาศาสตร์
EB อาคารคณะศึกษาศาสตร์
ECB อาคารคณะเศรษฐศาสตร์
EG อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
FB อาคารคณะวิจิตรศิลป�
GB อาคารภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
HB อาคารคณะมนุษยศาสตร์
IMB อาคารภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์
MCB อาคารคณะการสื�อสารมวลชน

MB อาคารภาควชิาคณิตศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์
PB1 อาคารภาควิชาฟ�สิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์
PB2 อาคารภาควิชาฟ�สิกส์ 2 คณะวิทยาศาสตร์
PSB อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
SB อาคารคณะสังคมศาสตร์
SCB1 อาคาร 30 ป� คณะวิทยาศาสตร์
SCB2 อาคาร 40 ป� คณะวิทยาศาสตร์
SCB3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
SCB4 อาคาร 45 ป� คณะวิทยาศาสตร์
STB อาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
RB1-2 อาคารสํานักทะเบียนและประมวลผล
RB3 อาคารเรียนรวม 3
RB5 อาคารเรียนรวม 5

ตัวอย่าง

RB5411
RB5

11
4     

ห้องที� 11
ชั�นที� 4
อาคารเรียนรวม 5



AGRO CMU 65
Influencing a better futureInfluencing a better futureInfluencing a better future

FACULTY OF AGRO-INDUSTRY
CHIANG MAI UNIVERSITY

E-mail : https://www.agro.cmu.ac.th
Facebook : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. Fanpage
Line : @agrocmu
Instagram : agrocmu
Twitter : @agrocmu1

https://www.agro.cmu.ac.th/

