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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

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

 
  ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน       
ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)  
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง    
ในระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2557 – วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 และสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2558 
แล้วนั้น 
 บัดนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จ านวน 58 ราย และขอให้ผู้มีรายชื่อตามรายชื่อท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสนถือปฏิบัต ิดังนี ้ 

 1. ตรวจสอบรายช่ือตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เรื่อง รายชื่อมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง ได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.eng.kps.ku.ac.th หรือ      
ดูได้ท่ีบอร์ดหน้าห้องงานบริการการศึกษา อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) ชั้น 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 2. กรอกรายละเอียดในหนังสือยืนยันสิทธิ์ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมช าระเงินเพื่อการยืนยันสิทธิ์ 
ผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาก าแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  ชื่อบัญชี 
“โครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน” เลขท่ีบัญชี 769 – 247416 – 2 ประเภทออมทรัพย์ 
-   โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)        จ านวน  32,700  บาท 
-    โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)     จ านวน 32,700  บาท 
-    โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)   จ านวน  32,700  บาท 
-    โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ 

อิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)  จ านวน  34,000  บาท 
หมายเหต ุ หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไม่มาด าเนินการยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่ได้ประกาศไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ 
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 4. ส่งเอกสารเพ่ือยืนยันสิทธิ์ฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558) 
ด้วยตัวเอง ได้ที่งานบริการการศึกษา อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) ชั้น 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  หรือส่งเอกสารทาง E-mail: fengnrsw@ku.ac.th แล้วให้ผู้สมัครโทรศัพท์
มายืนยันการยืนยันสิทธิ์ฯ ได้ท่ีงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ติดต่อคุณนุศรา สุขีวงศ์ 
เบอร์โทรศัพท์ 034-281075 หรือ 099-9625944 
 
   ท้ังนี้ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  
 

                                                ประกาศ ณ วันท่ี  11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 

 
                                                   (ผศ.ดร.อมรฤทธิ์   พุทธิพิพัฒน์ขจร) 

                                                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)  
          โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5811003 นางสาว ธนัช เพ็ชรจั่น 

2 5811005 นาย วีรยุทธ เมืองแสน 

3 5811010 นาย กฤษณะ สนธินุช 

4 5811012 นางสาว สุทธิตา สังข์กลิ่นหอม 

5 5811016 นาย ปฐวีร์ ศรีประสิทธิ ์

6 5811018 นาย ธนกฤต หงษ์ทอง 

7 5811021 นาย สาธิต สินธ์ุเจริญ 

8 5811027 นาย กมลวิญญ ์ ประสมศร ี

9 5811028 นาย พิริยกร จงทอง 

10 5811031 นาย โรจนศักด์ิ ต้ังโสภณ 

11 5811034 นาย กนกพงษ ์ ละมัย 

12 5811041 นาย ธีรศักด์ิ ตาลเพชร 

13 5811046 นาย ปรัชญา เผือกเปีย 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)  
          โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5812004 นางสาว กุลรัตน์ เครือวิชฌายาจารย ์

2 5812006 นาย จิรวัฒน์ สิริพัฒนาสมบัติ 

3 5812008 นางสาว ปาลิตา ภักดีเกียรติภูมิ 

4 5812011 นางสาว ฑิตฐิตา มีลาภ 

5 5813006 นาย กิตติธัช จิตรจักร 

6 5813027 นาย ภูดนัย ต้ังฤทัยธรรม 

7 5813051 นาย ธนพล บุตรธงชัย 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)  
          โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5813004 นาย ศีลวัชร์ อัศวธีรากุล 

2 5813007 นาย นฤดล สีบัวลา 

3 5813009 นาย อนาวิล ศรีไพโรจน์ 

4 5813011 นาย อภิรุจ ทองพรหม 

5 5813017 นาย จีรวัฒน์ ทาเอื้อ 

6 5813018 นาย ณัฐดนัย กลิ่นเกษร 

7 5813021 นาย รุจิพงษ ์ สุขทรัพย ์

8 5813025 นางสาว วิภา ต้นโนนเชียง 

9 5813030 นาย วชรพงศ ์ พุ่มเพ็ชร 

10 5813031 นาย ณัฐพงศ์ มณีอินทร์ 

11 5813032 นางสาว สุธิดา บุญคุ้ม 

12 5813035 นาย ธนพล แสงพร 

13 5813037 นาย บัณฑิต อั้นอยู่ 

14 5813041 นาย กฤตเมธ รามจันทร์ 

15 5813042 นาย เอื้อการย์ จูฑาภักติ 

16 5813045 นาย วิรัลพัชร บุญศิริ 

17 5813046 นาย วศิน เบ้าจันทร์ 

18 5813047 นาย วุฒิพงศ ์ วุฒิศิรินุกูล 

19 5813052 นาย ธนัช อริยาเมธี 

20 5813053 นาย ตรีวัฒน์ เมตตารมณ์ 

21 5813056 นาย ธนกร คุ้มครองสุข 

22 5813060 นาย ธีรรินทร์ ต้ังพงศ์ทอง 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)  
          โดยวิธีรับตรง      
 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
(ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5814007 นางสาว ธนพร สรวลเสน่ห์ 

2 5814010 นาย อภินันท์ อู่สุวรรณทิม 

3 5814011 นางสาว ภัทร์ศศิร ์ แสงบ ารุงทรัพย์ 

4 5814012 นาย นภัทร์ จันทร์เกษม 

5 5814013 นาย ชินดนัย อ่ าสกุล 

6 5814014 นาย สุทธิศักดิ์ ทรงผาสุข 

7 5814015 นาย ประเสริฐ นาเจริญ 

8 5814027 นาย สุรบถ พลอยแดง 

9 5814028 นาย ยุทธชัย ทศพรไพบูรณ์ 

10 5814031 นางสาว สุชญา ทองอุดมทรัพย์ 

11 5814032 นาย เจตพัฒน์ พรหมศิร ิ

12 5814042 นาย ประพนธ์ สพเสถียร 

13 5814045 นาย วงศธร สาลีวรรณ์ 

14 5814046 นาย รณกร บัวพึ่ง 

15 5813008 นาย ฟารุตต์ ธีระรังสิกุล 

16 5813060 นาย ชุณหกมุท ตุงคะเสน 
 
 
 


