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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรง 
---------------------------------------------------- 

 
  ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน       
ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)  
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรง    
ในระหว่างวันท่ี 13 เมษายน 2558 – วันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
แล้วนั้น 
 บัดนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จ านวน 72 ราย และขอให้ผู้มีรายชื่อตามรายชื่อท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสนถือปฏิบัต ิดังนี ้ 

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

 
 

http://www.eng.kps.ku.ac.th/
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 4. ส่งเอกสารเพ่ือยืนยันสิทธิ์ฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 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 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  
 

                                                ประกาศ ณ วันท่ี  20 พฤษภาคม  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 (รอบสอง)  
          โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5821001 นาย พชรพล โม่ทิม 

2 5821013 นาย ธนชาติ ศรีเพ็ง 

3 5821022 นาย อานนท์ ใจดี 

4 5821033 นางสาว จินตนา เกสโรทยาน 

5 5821041 นาย กิตติวัฒน์ น้าเจริญสิงห์ 

6 5821042 นาย กชพัฒน์ ฮวบสวรรค์ 

7 5821046 นาย พิพัฒนพงษ ์ ศักด์ิวรพล 

8 5821047 นาย โภคิน ศิริมงคลชัยกุล 

9 5821056 นาย ธีรภัทร เอี่ยมสุนทร 

10 5821061 นาย สันต์ภพ พ่วงโชติ 

11 5821071 นาย สัจจพล ค าเพราะ 

12 5821075 นาย อดิศร แก้วทอง 

13 5821078 นาย ธนากรณ์ ดีวัน 

14 5821080 นาย ศรีวิศาล ภักด ี

15 5821081 นาย สุรพัศพงศ ์ พันธุ์พิทย์แพทย์ 

16 5823029 นาย จิราย ุ เอกวัฒนเมธี 
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  บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)  
          โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

 
 
 

1 5822010 นาย ชานนท์ ชาวเชียงขวาง 

2 5822011 นาย วีระ ศรีพล 

3 5822013 นาย นราธิป กิ่งเงิน 

4 5821005 นาย โยธการณ์ ผิวผาด 

5 5821021 นาย ธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ์พร 

6 5821048 นางสาว ศวิตา จิระพลังสันติ 

7 5821051 นางสาว จุฑามาศ เนียมหอม 

8 5823008 นาย พชร ทวีวัฒน์ 

9 5823016 นาย อนุรักษ ์ ด้วงทองอยู่ 

10 5823022 นาย สุรศักดิ์ อุดมกัน 

11 5823060 นาย จามิกร ธรรมราช 

12 5823070 นาย ฟากฟ้า วิชชจุฑากุล 

13 5821004 นาย นนทพัทธ์ ปรีคาน 

14 5821007 นาย วีรยุทธ วิญญารักษ ์

15 5821035 นาย กษิด์ิเดช คงอ่อน 

16 5821037 นาย ศศลักษณ ์ วินัยธรกิตติคุณ 

17 5821070 นาย กฤษฎา โพธิ์ทองธรรม 

18 5823036 นาย ภูเบศ ศิริเศรษฐวงศ ์

19 5823041 นาย ธนศักด์ิ แซ่งุ่ย 

20 5823061 นาย ธีรพร เจริญผ่อง 

21 5823073 นาย ณภัทร พูดสัตย์ 

22 5823080 นาย ณัฏฐ์ชานนท์ ศรีจันทึก 

23 5823084 นาย สุทธิพงศ์ ริยาพันธ ์
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  บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)  
          โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5823002 นาย โอภาส กาฟัก 

2 5823003 นางสาว สุภาภรณ์ กลิ่นเกษร 

3 5823004 นาย ตุลย์ ผูกน้อย 

4 5823012 นางสาว ศิศิรา ใจมั่น 

5 5823023 นาย พงศ์ศิร ิ แก้วทวี 

6 5823035 นาย ภาณุพงษ ์ ดุรงค์เดชา 

7 5823042 นาย ธนภัทร รัตนจารุศิริ 

8 5823053 นาย ศักด์ิณรงค์ ศรีพรหมมา 

9 5823059 นาย เกียรติศักดิ์ ฮินท่าไม้ 

10 5823083 นาย ณัชณัฐ เฉื่อยฉ่ า 

11 5823090 นาย พีรพล กล่อมดี 

12 5823092 นาย จิรพัส กังวีระนนท์ 

13 5823099 นาย ฤทธิพร กล้าหาญ 

14 5823105 นาย คงเดช วัฒกร 
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  บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)  
          โดยวิธีรับตรง      

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส ์
(ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5824006 นางสาว พุธิตา ทวาทศภาสกุล 

2 5824013 นาย วศิน วศินะเมฆินทร์ 

3 5824014 นาย ปฐมพร ชาวเวียง 

4 5824017 นางสาว ปภาวรินทร์ จุฬาจารุพันธ์ 

5 5824019 นาย จิรพัฒน์ ศรีมงคลชัย 

6 5824020 นาย ณัฐชัย สันธวกุล 

7 5824021 นาย ฐิติวุฒิ บัวรอด 

8 5824023 นาย เจษฎากร พึ่งบ้านเกาะ 

9 5824024 นาย ปัณณฑัต ปั้นเกตุ 

10 5824031 นาย ธนวิชญ์ พานแก้ว 

11 5824032 นาย รณศักด์ิ ชุณหโชคกุล 

12 5824035 นางสาว พรรณราย เข็มเพ็ชร 

13 5824037 นาย วิทิต รอดคล้าย 

14 5824038 นาย อภิวัฒน์ วงษ์วัฒนะ 

15 5824043 นางสาว กนกวรรณ สงเคราะห์ 

16 5824049 นาย ฉลองรัตน์ ถาวรบัณฑิต 

17 5824053 นาย วิธวินท์ เฮงวิทยา 

18 5823031 นาย ชนธัญ สุทธิธนธัญ 

19 5823082 นาย ณัฐพล จิตรละเอียด 
 


