มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

รายงานโครงสรางหลักสูตร
: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
: กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

วิชาเอก
: การจัดการการผลิตพืช
: สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 30 หนวยกิต )
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
( 24 หนวยกิต )
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
( 84 หนวยกิต )
14 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หนวยกิต )
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
( 144 หนวยกิต )
24 ชุดวิชา
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับ 4 ชุดวิชา

5 ชุดวิชา

10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก 1 จากชุดวิชาตอไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน

4 ชุดวิชา

90201 การจัดการฟารม
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดลอม
90303 พืชเศรษฐกิจ
90305 การผลิตสัตว
14 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
90406 ดิน น้ํา และปุย
93256 การฝกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช *
93257 ศัตรูพืชเบื้องตน
93335 วิทยาศาสตรการผลิตพืช
93337 การปรับปรุงพันธุพืชและการขยายพันธุพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93442 ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืช **
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
93455 การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว
93457 การจัดการการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม
93458 การจัดการการผลิตไมดอกไมประดับเชิงธุรกิจ
93459 การจัดการการผลิตไมผลและผักเชิงธุรกิจ
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ
* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืชเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
: กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

วิชาเอก
: การจัดการการผลิตพืช
: สําเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเทาประเภทวิชาเกษตรกรรม
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
15 ชุดวิชา
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับ 3 ชุดวิชา

( 24 หนวยกิต )
( 60 หนวยกิต )
( 6 หนวยกิต )
( 90 หนวยกิต )

4 ชุดวิชา

10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 8 ชุดวิชา

10 ชุดวิชา

90201 การจัดการฟารม
93335 วิทยาศาสตรการผลิตพืช
93337 การปรับปรุงพันธุพืชและการขยายพันธุพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93442 ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืช *
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
93455 การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช **
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาตอไปนี้
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว
93457 การจัดการการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม
93458 การจัดการการผลิตไมดอกไมประดับเชิงธุรกิจ
93459 การจัดการการผลิตไมผลและผักเชิงธุรกิจ
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืชเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
: กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

วิชาเอก
: การจัดการการผลิตพืช
: สําเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเทาที่มิใชประเภทวิชาเกษตรกรรม
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
18 ชุดวิชา
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับ 3 ชุดวิชา

( 24 หนวยกิต )
( 78 หนวยกิต )
( 6 หนวยกิต )
( 108 หนวยกิต )

4 ชุดวิชา

10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 11 ชุดวิชา

13 ชุดวิชา

90201 การจัดการฟารม
90406 ดิน น้ํา และปุย
93256 การฝกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช *
93257 ศัตรูพืชเบื้องตน
93335 วิทยาศาสตรการผลิตพืช
93337 การปรับปรุงพันธุพืชและการขยายพันธุพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93442 ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืช **
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
93455 การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช *
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาตอไปนี้
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว
93457 การจัดการการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม
93458 การจัดการการผลิตไมดอกไมประดับเชิงธุรกิจ
93459 การจัดการการผลิตไมผลและผักเชิงธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืชเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
: กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

วิชาเอก
: การจัดการการผลิตพืช
: สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาทางการเกษตร
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 18 หนวยกิต )
3 ชุดวิชา
( 60 หนวยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หนวยกิต )
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
( 84 หนวยกิต )
14 ชุดวิชา
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 8 ชุดวิชา

10 ชุดวิชา

90201 การจัดการฟารม
93335 วิทยาศาสตรการผลิตพืช
93337 การปรับปรุงพันธุพืชและการขยายพันธุพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93442 ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืช *
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
93455 การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช **
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาตอไปนี้
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว
93457 การจัดการการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม
93458 การจัดการการผลิตไมดอกไมประดับเชิงธุรกิจ
93459 การจัดการการผลิตไมผลและผักเชิงธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืชเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
: กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

วิชาเอก
: การจัดการการผลิตพืช
: สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาที่มิใชประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใชทางการเกษตร
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 18 หนวยกิต )
3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
( 78 หนวยกิต )
13 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หนวยกิต )
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
( 102 หนวยกิต )
17 ชุดวิชา
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 11 ชุดวิชา

13 ชุดวิชา

90201 การจัดการฟารม
90406 ดิน น้ํา และปุย
93256 การฝกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช *
93257 ศัตรูพืชเบื้องตน
93335 วิทยาศาสตรการผลิตพืช
93337 การปรับปรุงพันธุพืชและการขยายพันธุพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93442 ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืช **
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
93455 การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช *
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาตอไปนี้
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว
93457 การจัดการการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม
93458 การจัดการการผลิตไมดอกไมประดับเชิงธุรกิจ
93459 การจัดการการผลิตไมผลและผักเชิงธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืชเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
: กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

วิชาเอก
: การจัดการการผลิตพืช
: สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางการเกษตร
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
12 ชุดวิชา

( 6 หนวยกิต )
( 60 หนวยกิต )
( 6 หนวยกิต )
( 72 หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
บังคับ 8 ชุดวิชา
90201 การจัดการฟารม
93335 วิทยาศาสตรการผลิตพืช
93337 การปรับปรุงพันธุพืชและการขยายพันธุพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93442 ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืช *
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
93455 การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช **
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาตอไปนี้
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว
93457 การจัดการการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม
93458 การจัดการการผลิตไมดอกไมประดับเชิงธุรกิจ
93459 การจัดการการผลิตไมผลและผักเชิงธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืชเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
: กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

วิชาเอก
: การจัดการการผลิตพืช
: สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใชทางการเกษตร
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
15 ชุดวิชา

( 6 หนวยกิต )
( 78 หนวยกิต )
( 6 หนวยกิต )
( 90 หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
บังคับ 11 ชุดวิชา
90201 การจัดการฟารม
90406 ดิน น้ํา และปุย
93256 การฝกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช *
93257 ศัตรูพืชเบื้องตน
93335 วิทยาศาสตรการผลิตพืช
93337 การปรับปรุงพันธุพืชและการขยายพันธุพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93442 ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืช **
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
93455 การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช *
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาตอไปนี้
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว
93457 การจัดการการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม
93458 การจัดการการผลิตไมดอกไมประดับเชิงธุรกิจ
93459 การจัดการการผลิตไมผลและผักเชิงธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืชเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
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