
 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) โดยวิธีรับตรง  
---------------------------------------------------- 

 

  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน    
ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกล 
(ภาคพิเศษ)  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบสาม)  
โดยวิธีรับตรง ในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2558 – วันที่ 14 มิถุนายน 2558 แล้วนั้น         
 บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ านวน 80 ราย 
และขอให้ผู้มีรายชื่อตามรายชื่อท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนถือปฏิบัต ิดังนี ้ 

1. ผู้ท่ีมีรายชื่อมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ต้องพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้  

2. ผู้ท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์  
ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–10.00 น   
 -  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)  

รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ :  ณ อาคาร 6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน     
     -  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)   
รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ :  ณ อาคาร 3  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 -  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ)    
รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ :  ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน      
              -  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) 
รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ :  ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 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 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัคร  

(เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ และทาง E-mail ) 
4.3  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมของผู้สมัคร  

(เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นหลักฐานและเอกสารไม่ครบถ้วน) 
4.4  รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ GAT/PAT  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   

 (องค์การมหาชน) 
 

      ท้ังนี้ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  
3 

                 ประกาศ ณ วันท่ี  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 
                                                   (รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน) 

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

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5831002 นาย สรวิศ สวนพลี 

2 5831012 นางสาว ลัลนา พานทอง 

3 5831013 นาย วรุฒ คุ้มภัย 

4 5831017 นางสาว ศิริภัสสราฑ์  จุ่นน้อย 

5 5831020 นาย ณัฐพงศ์ ศรียะ 

6 5831021 นาย สิรวิชญ์ เลิศสุกิจจา 

7 5831022 นาย ปฏิภาณ ไทรงาม 

8 5831024 นาย ภัทรพงษ ์ กิจรันต์ 

9 5831025 นาย กษนัย จันทร์โท 

10 5831026 นางสาว พัชราภรณ ์ สรงจันทร์ 

11 5831030 นาย ชานนท์ เนตรทอง 

12 5831034 นาย สหวัชร รอดกลาง 

13 5831038 นาย ธรรม สุรัตตะเศรณี 

14 5831040 นาย เขมินท์ ทิศา 

15 5831041 นาย ธราเทพ ระถี 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
          ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5832003 นาย สุทธิพงศ์ ธิบดี 

2 5832005 นาย สกนธ์ บุตรกษัตริย ์

3 5832010 นาย กฤษฎา แซ่ลิ้ม 

4 5832011 นาย กฤตธนัท ภัทรโชค 

5 5832012 นาย รุ่งภพ รุ่งพิริยะเดช 

6 5832014 นาย วรวัตร จงจัดกลาง 

7 5832015 นาย นราวิชญ์ จันทร์ทิพย์ 

8 5833001 นาย หฤษฎิ ์ แววงาม 

9 5833016 นาย ธนกฤต ศศิสุริยาภูม ิ

10 5833020 นาย ชนกานต์ การปลื้มจิตต์ 

11 5833038 นางสาว ชรินทร์ธร ศรีวิชัยมูล 

12 5833043 นาย อรรถพล พิทักษ์เสมากุล 

13 5833048 นางสาว อภิญญา ถาวรรัตน์ 

14 5833051 นาย สุวิริยะ รองส าลี 

15 5833054 นาย อัศวิน สีพรม 

16 5833064 นาย ภาณุพล เหล็กกล้า 

17 5833067 นาย ภัทรภณ ชัยสิริวงศ์สว่าง 

18 5833068 นาย ฤทธิพล ซุ่นทรัพย์ 

19 5833088 นาย จุติณัฏฐ์ ยวงประสิทธิ์ 

20 5833097 นางสาว มัทรี ดียิ่ง 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
          ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5833003 นาย ปิยะวัตร เกิดผล 

2 5833007 นาย พงศธร จาระนัย. 

3 5833010 นาย ณัฐชัย จันทร์เครื่อง 

4 5833015 นาย ณัฐวิชช์ อัจจนะนนท์กุล 

5 5833018 นาย นฤป เหลือบุญชู 

6 5833019 นางสาว ชนากานต์ ลายรักษ์ 

7 5833022 นาย พิทวัส นิลพัฒน์ 

8 5833023 นาย ธรรมรัต เลิศโพธิ์ด ารงชัย 

9 5833028 นาย ธนโชติ เอี่ยมเปลี่ยน 

10 5833029 นาย รังสิมันต ์ นิสสัย 

11 5833030 นาย ศุภณัฐ อารยชาติสกุล 

12 5833031 นาย อัษฎาวุธ น้อมระว ี

13 5833041 นาย ทวีทรัพย์ สุขมงคลกุล 

14 5833044 นาย ณัฐชนน ท่ังทอง 

15 5833047 นาย ภูริวัฒน์ จันทร์เพชร 

16 5833053 นาย ธนพฤฒ ศิลปเจริญ 

17 5833055 นาย กนกพล อภิชาตพงษ์ 

18 5833056 นาย วัชรพล บุญวงศ ์

19 5833057 นาย สรวิช อินทะวงษ์ค า 

20 5833060 นาย กฤชวัชร์ แพถนอม 

21 5833066 นางสาว สุธาสินี จูจันทร์ 

22 5833075 นาย ตะวัน สายรวมญาต ิ

23 5833079 นาย ณัฐภัทร อุปริพุทธิกุล 

24 5833096 นาย เอกวิชญ์ สว่างวงศ์ 

25 5833099 นางสาว นันทิชา บุญปก 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
          ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์   
  (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5834003 นาย พันธกานต์ ปฏิเวชวณิชย์ 

2 5834007 นาย นคร ต่างศรี 

3 5834009 นางสาว ดรุณประภา กุลธอุทัย 

4 5834014 นาย ยุทธพิชัย บุ่ยศิริรักษ ์

5 5834016 นาย สิริพงศ ์ ภาคกุล 

6 5834017 นางสาว อภิญญา สุขแก้ว 

7 5834022 นาย ภูมิวัฒน์ ศรีมหาราชา 

8 5834023 นาย วิรุฬห์กุมาร สิริรัตนานุรักษ ์

9 5834025 นางสาว ศิมารัส สมาเด๊ะ 

10 5834026 นาย ธนกร สอนเพ็ง 

11 5834029 นาย ธนภัทร ปลื้มพวก 

12 5834031 นาย ณัฐวัฒน์ สุวรรณ์ 

13 5834032 นาย อาทิตย์ โพธิ์ศร ี

14 5834034 นาย นครินทร์ ต้ังจริยาไพร 

15 5834039 นาย สุทธานนท์ สากลวิจิตร 

16 5834041 นาย พีรสิชฌ์ สันติเอกชน 

17 5834043 นางสาว รสิตา วงศ์ปัดสา 

18 5834046 นาย ธนพล ภาณุวรรณ 

19 5834047 นาย อรุโณทัย อินจันทร์ 

20 5834049 นางสาว รชพร ลีนะกุล 
 
 
 
 
 


