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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง 
---------------------------------------------------- 

 
  ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน       
ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)  
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง    
ในระหว่างวันท่ี 12 มกราคม – 12 กุมภาพันธ ์2559 และสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 แล้วนั้น 
 บัดนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จ านวน 49 ราย และขอให้ผู้มีรายชื่อตามรายชื่อท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสนถือปฏิบัต ิดังนี ้ 

 1. ตรวจสอบรายช่ือตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เรื่อง รายชื่อมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   
จังหวัดนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง ได้ท่ีเว็บไซต์ http://eng.kps.ku.ac.th/v3/ 
และ http://www.facebook.com/eng.kps.ku.ac.th/ หรือดูได้ท่ีบอร์ดหน้าห้องงานบริการการศึกษา อาคาร   

การเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (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 

อิเล็กทรอนิกส ์(ภาคพิเศษ)  จ านวน  34,000  บาท 
หมายเหต ุ หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไม่มาด าเนินการยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่ได้ประกาศไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ 
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 4. ส่งเอกสารเพ่ือยืนยันสิทธิ์ฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559) 
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 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 
                                                    (รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน) 

                                                    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) 
          โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5911005 นางสาว ณัชชา แสงฉาย 

2 5911007 นาย ภัคพงษ ์ อากรช ี

3 5911013 นางสาว ทิพานันท์ คล้ายวงศ์ 

4 5912043 นาย ณัฐวุฒิ เสรีมงคลนิมิต 

5 5912077 นาย ดลธรรม ทับพิจายะ 

6 5912149 นาย รัชชนนทร์ ศรีสุวรรณ 

7 5913013 นาย อรรถกฤต สุขตระกูล 

8 5913036 นาย กฤตเมธ ศรีบุปผา 

9 5913048 นาย ตรีชัยชาญ สุขขัง 

10 5913051 นางสาว จิรัชญา ส ารวย 

11 5913067 นาย ราชันย ์ ชูคง 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) 
          โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5912005 นางสาว ปวีณ์ธิดา อรรคอุดม 

2 5912007 นาย กิตตินันท์ พลเสน 

3 5912020 นาย นฤปนาถ สวัสดิยากร 

4 5912032 นาย อัษฎายุธ ทองมาก 

5 5912040 นาย ธเนศ อุณหะจิรังรักษ ์

6 5912052 นาย วนศร ยวนังกูร 

7 5912056 นาย จิรพัฒน์ องอาจวาจา 

8 5912063 นาย วรวิชญ์ รัตนบุรี 

9 5912065 นาย สหัสา ฝอยทอง 

10 5912074 นางสาว พัชรนินท์ ธิติเธียรพงษ์ 

11 5912081 นางสาว รวีพร นฤดีศรีอุทัย 

12 5912082 นาย ธนพล หนูแก้ว 

13 5912096 นาย ชัยวัฒน์ ชากะจะ 

14 5912105 นางสาว ชูภักดิ ์ ชัยศรี 

15 5912111 นาย ณัฐภัทร ลมปลิว 

16 5912120 นาย เชษฐา อินทร์พรหม 

17 5912128 นาย ยศพล แสวงขน 

18 5912129 นางสาว รุ่งทิวา เต็มรัตน์ 

19 5913057 นาย ธนกร คุณาอัครวุฒ ิ
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) 
          โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5913005 นาย ภูธิป ไชยกฤตยานนท์ 

2 5913009 นาย นพดล คงส าราญ 

3 5913017 นาย ยศวิน เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ 

4 5913031 นาย เจตนนท์ แย้มสิน 

5 5913042 นางสาว รดา อังศุธรรมทัต 

6 5913043 นาย สุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ 

7 5913053 นาย กันตพงษ์ ณรงค์รัตน ์

8 5913054 นาย สรวิศ ฉัตรตะวัน 

9 5913073 นาย แสนชาญ ศาลยาชีวิน 
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 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) 
          โดยวิธีรับตรง      
 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์   
  (ภาคพิเศษ)     

ล าดับที่ 
 

เลขที่ผู้สมัคร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

1 5914004 นาย วัชรพงษ ์ โชคบ ารุงสุข 

2 5914024 นางสาว กุลชนา ยุทธะพาทีกูล 

3 5914026 นาย อิสสระ สินพูลผล 

4 5914036 นางสาว วิสาขา มีปรีด ี

5 5914053 นางสาว สรัลชนา วุฒิวรดิษฐ ์

6 5914065 นาย กฤติน ละม้ายกุล 

7 5914072 นาย จิราย ุ พรมสูงวงศ ์

8 5912114 นาย ชัยธัช มิตราเวคิน 

9 5913034 นาย ภาณุวัฒน์ สอนโพธิ ์

10 5913070 นาย ฐิติธรณ์ ปทุมชาติ 
 
 
 
 


