
 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง  
---------------------------------------------------- 

 

  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน    
ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกล 
(ภาคพิเศษ)  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)  
โดยวิธีรับตรง ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2557 – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น         
 บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ านวน 103 ราย 
และขอให้ผู้มีรายชื่อตามรายชื่อท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนถือปฏิบัต ิดังนี ้ 

1. ผู้ท่ีมีรายชื่อมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ต้องพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้  

2. ผู้ท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์  
ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  
 -  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)  

รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ :  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 9)  
                                       คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน     
     -  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)   
รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ :  ณ อาคาร 3  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 -  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ)    
รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ :  ณ อาคาร 8 ชั้น 2  ภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน      
              -  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) 
รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ :  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 9)  
                                       คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน     
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3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบสัมภาษณ์  
(สวมชุดนักเรียน ของโรงเรียน/สถาบันเดิม)  

4. เอกสารท่ีต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ ์มีดังต่อไปนี้  
4.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจ าตัว   

 ประชาชน ปรากฏอยู่ในบัตรนั้น  
4.2  หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัครเพิ่มเติมของผู้สมคัร (เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นหลักฐานและ  

 เอกสารไม่ครบถ้วน) 

      ท้ังนี้ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  

                 ประกาศ ณ วันท่ี   9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 

 
                                                   (รศ.ดร.บัญชา   ขวัญยืน) 

                                                    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
          ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5811002 นางสาว ศันสนีย์ อิทธิวราภรณ์กุล 

2 5811003 นางสาว ธนัช เพ็ชรจั่น 

3 5811005 นาย วีรยุทธ เมืองแสน 

4 5811007 นาย ภัคพงศ ์ ข่วงสิมมา 

5 5811009 นาย อาราม สุทัดสัน 

6 5811010 นาย กฤษณะ สนธินุช 

7 5811012 นางสาว สุทธิตา สังข์กลิ่นหอม 

8 5811013 นาย วฤธ กมลเวช 

9 5811014 นางสาว ฎารณ ี งามลาภ 

10 5811016 นาย ปฐวีร์ ศรีประสิทธิ ์

11 5811018 นาย ธนกฤต หงษ์ทอง 

12 5811019 นางสาว ปุณยนุช กาทอง 

13 5811020 นาย สุภวัทน์ จิตจันทร์ 

14 5811021 นาย สาธิต สินธ์ุเจริญ 

15 5811022 นาย สิทธิพร เทพสอน 

16 5811023 นาย ปราชญา เจริญทรัพย์ศรี 

17 5811024 นาย นันทศักด์ิ สุขฤกษ์ดี 

18 5811026 นาย ศุภณัฐ บรรดาศักดิ ์

19 5811027 นาย กมลวิญญ ์ ประสมศร ี

20 5811028 นาย พิริยกร จงทอง 

21 5811029 นาย ภาณุพงศ ์ ขุนอินทร์ 

22 5811030 นาย สุรศักดิ์ บดีรัฐ 

23 5811031 นาย โรจนศักด์ิ ต้ังโสภณ 

24 5811032 นางสาว ศิรประภา ขุนมธุรส 

25 5811034 นาย กนกพงษ ์ ละมัย 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
          ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) (ต่อ)    

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

26 5811039 นาย ศีล สุรัตตะเศรณี 

27 5811041 นาย ธีรศักดิ์ ตาลเพชร 

28 5811042 นาย ปัณณวิชญ์ กังวาฬไกรไพศาล 

29 5811043 นาย สักการะ บัวทอง 

30 5811044 นาย พาชิต สีเข้ม 

31 5811046 นาย ปรัชญา เผือกเปีย 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
          ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5812002 นางสาว ประภัสสร จันทร์ทอง 

2 5812004 นางสาว กุลรัตน์ เครือวิชฌายาจารย์ 

3 5812006 นาย จิรวัฒน์ สิริพัฒนาสมบัติ 

4 5812008 นางสาว ปาลิตา ภักดีเกียรติภูมิ 

5 5812011 นางสาว ฑิตฐิตา มีลาภ 

6 5813006 นาย กิตติธัช จิตรจักร 

7 5813027 นาย ภูดนัย ต้ังฤทัยธรรม 

8 5813051 นาย ธนพล บุตรธงชัย 

9 5813055 นาย พัทธนันท์ เบ้าศิลป์ 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
          ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5813001 นาย ภูดินันท์ วัจนศิริเสถียร 

2 5813003 นาย กฤตเมธ ว่องวิชญกุล 

3 5813004 นาย ศีลวัชร์ อัศวธีรากุล 

4 5813007 นาย นฤดล สีบัวลา 

5 5813009 นาย อนาวิล ศรีไพโรจน์ 

6 5813010 นาย ชัยวัฒน์ ปรีชากรรม 

7 5813011 นาย อภิรุจ ทองพรหม 

8 5813017 นาย จีรวัฒน์ ทาเอื้อ 

9 5813018 นาย ณัฐดนัย กลิ่นเกษร 

10 5813019 นาย ทศพร เอื้อทวีผล 

11 5813020 นาย ทิวัตถ์ เขียวเจริญ 

12 5813021 นาย รุจิพงษ ์ สุขทรัพย ์

13 5813025 นางสาว วิภา ต้นโนนเชียง 

14 5813026 นาย พงศ์ศิร ิ แก้วทวี 

15 5813030 นาย วชรพงศ ์ พุ่มเพ็ชร 

16 5813031 นาย ณัฐพงศ์ มณีอินทร์ 

17 5813032 นางสาว สุธิดา บุญคุ้ม 

18 5813035 นาย ธนพล แสงพร 

19 5813036 นาย มิค ชีวรัตนาพันธ์ 

20 5813037 นาย บัณฑิต อั้นอยู่ 

21 5813041 นาย กฤตเมธ รามจันทร์ 

22 5813042 นาย เอื้อการย์ จูฑาภักติ 

23 5813045 นาย วิรัลพัชร บุญศิริ 

24 5813046 นาย วศิน เบ้าจันทร์ 

25 5813047 นาย วุฒิพงศ ์ วุฒิศิรินุกูล 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
          ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) (ต่อ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

26 5813049 นาย ฉัตตริน สังข์มุณีจินดา 

27 5813052 นาย ธนัช อริยาเมธี 

28 5813053 นาย ตรีวัฒน์ เมตตารมณ์ 

29 5813054 นางสาว ปิยะวดี อยู่ประสงค์ 

30 5813056 นาย ธนกร คุ้มครองสุข 

31 5813058 นาย ศุภณัฐ อะกะเรือน 

32 5813059 นาย พีรณัฐ สุขทรัพย์ศรี 

33 5813060 นาย ธีรรินทร์ ต้ังพงศ์ทอง 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
          ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง      
 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
(ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5814003 นาย ธัชนนท์ บุญยงสรรค์ชัย 

2 5814004 นาย พัทธดนย์ สุวัฒนาธรรมกุล 

3 5814005 นาย คมสัน ปลื้มพวก 

4 5814007 นางสาว ธนพร สรวลเสน่ห์ 

5 5814008 นาย ธีรุตม์ พิศุทธิ์พัฒนา 

6 5814010 นาย อภินันท์ อู่สุวรรณทิม 

7 5814011 นางสาว ภัทร์ศศิร ์ แสงบ ารุงทรัพย์ 

8 5814012 นาย นภัทร์ จันทร์เกษม 

9 5814013 นาย ชินดนัย อ่ าสกุล 

10 5814014 นาย สุทธิศักดิ์ ทรงผาสุข 

11 5814015 นาย ประเสริฐ นาเจริญ 

12 5814017 นาย ธีรยุทธ อาธิดากร 

13 5814023 นาย ณัฐชนน นาคอร่าม 

14 5814024 นางสาว กุลธีรา แสนสุขส าราญ 

15 5814025 นาย ธนภัทร สุกใส 

16 5814027 นาย สุรบถ พลอยแดง 

17 5814028 นาย ยุทธชัย ทศพรไพบูรณ์ 

18 5814030 นาย นนท์ธนัต จิตสิริภารัตน์ 

19 5814031 นางสาว สุชญา ทองอุดมทรัพย์ 

20 5814032 นาย เจตพัฒน์ พรหมศิร ิ

21 5814037 นางสาว พิมพ์ฌัชชา เต็งหงษ์เจริญ 

22 5814038 นาย วัชรพงศ ์ จีนกลาง 

23 5814041 นาย ปัณณวัฒน์ พันธ์วงศ์ 

24 5814042 นาย ประพันธ์ สพเสถียร 

25 5814043 นางสาว อาทิตยา สายัณห์ 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
          ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง      
 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
(ภาคพิเศษ) (ต่อ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

26 5814045 นาย วงศธร สาลีวรรณ์ 

27 5814046 นาย รณกร บัวพึ่ง 

28 5814047 นาย ศักด์ิชัย ลิ้มสุขนิรันดร์ 

29 5813060 นาย ชุณหกมุท ตุงคะเสน 

30 5813008 นาย ฟารุตต์ ธีระรังสิกุล 
 


