
ท่ี คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา
1 นางสาว สุธีกานต์ ชูชีพ เกษตร การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
2 นางสาว นพชลัยย์ โอมะคุปต์ เกษตร การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
3 นาย พนอม จันทร์เดิม วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
4 นาย ตรีชนน ปัญญชุณห์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
5 นาย วรณัฏฐ์ ศิริเถา วิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์
6 นางสาว จารุวรรณ ทองเงิน วิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์
7 นางสาว สุธิดา พานผ้าพับ วิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์
8 นางสาว กฤตพร แท่นรัตนวิจิตร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
9 นาย ศุภวิชญ์ ตรีช่วย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
10 นาย กิตตินันท์ เอกจิตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
11 นาย ภัทรพล ศรีเปารยะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
12 นาย กษิดิ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
13 นาย พัชรพล ดีประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
14 นาย ภาวิต ตั้งเพียรพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
15 นาย ภวัต พิทักษ์สุธีพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
16 นาย ดิสรณ์ ชมชื่น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
17 นาย คณิศร จารุชาพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
18 นาย ภูริดล ทิพากรเกียรติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
19 นาย ชัยณัฐพนธ์ รุ่งวัฒนากร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 
20 นาย ณัฐวัฒน์ พนังเเก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 
21 นาย ทศพร เจียหลิม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 
22 นาย พีรสิชฌ์ ตั้งสินทรัพย์ศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 
23 นาย สรวิศ อินทรธนู วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 
24 นางสาว นิธินาฏ เทพอรุณรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
25 นาย ณัฐดนัย ลีลาสุภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
26 นาย จิรายุ เกษมสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
27 นางสาว กนกนันท์ สุขสกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
28 นางสาว ชมพูนุท สืบสินสัจจวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
29 นาย ณภชนก มูลสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
30 นาย พชร ลิมปภาสวัต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
31 นางสาว ปุญญพัฒน์ ลัดดากลม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
32 นาย ไพรัช ชูเลิศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
33 นางสาว กัญญาณี คล้ายช่องลม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission)
ประจําปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 3)
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34 นาย วรานนท์ ขุทรานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
35 นาย เสฏฐวุฒิ แจ้งจ่ัน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
36 นางสาว ศศิมาภรณ์ อยู่แก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
37 นางสาว สิริภัทร สมจิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
38 นางสาว นันดร์สิตา เมนะคงคา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
39 นางสาว มัลลิกา คชาไพร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
40 นางสาว ธัญญาศิริ ศรีบุรินทร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
41 นางสาว ธัญสินี ศรีทองคํา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
42 นาย เดชบดินทร์ กนิษฐาประเสริฐ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
43 นาย เดชฤทธิ์ เหรียญจ้ือ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
44 นาย ปริวรรต ปวงสันเทียะ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
45 นางสาว ภัทรไพลิน เสือชม อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
46 นางสาว ญานิกา ไชยรัตน์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
47 นาย พชรพล ศิริสุนทร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
48 นาย ยุทธนา สุขกาย อุตสาหกรรมเกษตร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
49 นางสาว ปวิชญา จาตุรพิศานุกูล อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
50 นางสาว อภิสรา วิวัฒนวงศา อุตสาหกรรมเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
51 นางสาว สุพัชนี ทวีศรี เกษตร กําแพงแสน เคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
52 นาย ธนกร ด้วงมี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
53 นางสาว ภาวินี นุขุนทด วิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
54 นางสาว อรกช ตั้งกุลทวีทรัพย์ วิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
55 นางสาว เขมิกา สมดุลยกนก วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส ์(ภาคพิเศษ)
56 นางสาว ชานิสรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
57 นางสาว ธิติมา เทพทอง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
58 นางสาว อนันต์กรณ์ ศรีรัตอําไพ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
59 นางสาว ณัฐกฤตา คงเมือง วิทยาการจัดการ การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
60 นางสาว กนกชญา นาคเกิดสิริธร วิทยาการจัดการ การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
61 นาย พชร ลือชา วิทยาการจัดการ การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
62 นางสาว พิชญ์สิตา อาริยะเรืองย่ิง วิทยาการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)
63 นาย รัฐโยธิน ธนสารเสถียร วิทยาการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)
64 นาย อภิสิทธิ์ วงค์เสนา วิทยาการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)
65 นาย ณัฐพล คงพรามณ์ วิทยาการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)
66 นางสาว ไอลดา สังข์ทอง วิทยาการจัดการ การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)
67 นางสาว ปิยาพัชร ทองแท้ วิทยาการจัดการ การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)
68 นาย กรมิษฐ์ อ๊อกซู วิทยาการจัดการ การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)
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69 นางสาว ปาณิสรา ทนุกํ้า วิทยาการจัดการ การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)
70 นางสาว ธรณ์ธันย์ อารมณ์สวะ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
71 นาย จารุวิทย์ บุดดาวงศ์ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
72 นางสาว ปลายฟ้า พรรคะชะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
73 นางสาว กรรณพรรณ ม่วงน้อย วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
74 นาย ศักดิ์ วัชระมโนกานต์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
75 นางสาว ศิริภาพร อินทริง ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ การบัญชี
76 นางสาว ตรีรัตน์ เปี่ยมสัมฤทธิ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นิติศาสตร์
77 นางสาว ณัฐชนน ชูแก้ว ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นิติศาสตร์
78 นางสาว อรพินท์ จันทะเเจ้ง ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์

รวม 78 คน
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กําหนดการสําหรับผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์ (เพิม่เติมรอบที่ 3) 
โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรบัตรง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจําปีการศึกษา 2559 
------------------------------------------------- 

1.  กําหนดการคัดเลือก โครงการรับตรง มก. (KU Admission) ประจําปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบท่ี 3) 
ท่ี วัน เดือน ป ี กําหนดการ 
1 27 มิถุนายน 2559 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (เพ่ิมเติมรอบท่ี 3) 
2 28-29 มิถุนายน 2559 ชําระเงินค่าประกันสทิธ์ิการเข้าศึกษา (เฉพาะผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) 
3 30 มิถุนายน 2559 

(เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป) 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ทาง www.admission.ku.ac.th 

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยดูรายละเอียดได้ท่ี www.admission.ku.ac.th 
 
2.  การดําเนินการสําหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (เพ่ิมเติมรอบท่ี 3) (วันที่ 22 มิถุนายน 2559) 
 2.1  ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 3) จะต้องตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 ทาง www.admission.ku.ac.th พร้อมพิมพ์ (Print) ใบชําระเงินค่าประกันสิทธ์ิการเข้าศึกษา 

2.2  ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 3) จะต้องชําระเงินค่าประกันสิทธ์ิการเข้าศึกษาตามที่กําหนด 
ภายในวันท่ี 28-29 มิถุนายน 2559 เท่านั้น โดยจํานวนเงินเป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการชําระเงินดังกล่าว แบ่งเป็น 

2.2.1 วิทยาเขตบางเขน ให้ดาวน์โหลดใบชําระเงินดังกล่าวทาง www.admission.ku.ac.th 
และดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด และสามารถชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment)      
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  

2.2.2 วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ให้ดําเนินการตามขั้นตอนท่ีวิทยาเขตน้ันๆ กําหนด 

2.3  ผู้ท่ีชําระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบเอกสารการชําระเงินให้ถูกต้องตามข้อมูลของผู้ผ่าน    
การสอบสัมภาษณ์และต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 2.4  ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ท่ีชําระเงินค่าประกันสิทธ์ิการเข้าศึกษาตามที่กําหนด (ข้อ 2.2) เท่าน้ัน    
จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง มก. (KU Admission) ประจําปีการศึกษา 2559 

ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ผู้ ท่ีไม่ได้ชําระเงินตามที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าศึกษาในโครงการฯ 
ประจําปีการศึกษา 2559  
 
3.  เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
 3.1  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาและมีสิทธ์ิเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไม่สําเร็จ



การศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่า การมีสิทธ์ิเข้าศึกษาน้ันเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงิน ค่าสมัครและเงินค่าประกันสิทธ์ิการเข้าศึกษาในทุกกรณี  

3.2  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ
ภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธ์ิ     
เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 3.3  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ
พบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา 
จะถูกเพิกถอนสิทธ์ิในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 
 3.4  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมหาวิทยาลัย    
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยันสิทธ์ิการเข้า
ศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธ์ิในการเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
มิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3.5  การย้ายคณะของนิสิตท่ีเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 และโดยความเห็นชอบ
ของอธิการบดีเป็นรายกรณี 
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