
 
      

 
 
     

 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
ระดับปริญญาตรี 3 ปี (เทียบโอน) ระดับปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
(โครงการพิเศษ “EN สานฝันปันทุน” รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 - 19 มิถุนายน 2564) 

.......................................................... 

 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ประกาศการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี, 
หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน), หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน), และหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดทำโครงการพิเศษ “EN สานฝันปันทุน” และได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่   
1 - 19 มิถุนายน 2564 นั้น  

 อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0945/2561 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ
ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์        
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี, 
หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน), หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน), และหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ “EN สานฝัน
ปันทุน” ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี ้
  

อนึ่ง ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ชำระค่ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
แบบออนไลน์ผ่านทาง Application ของธนาคาร และส่งหลักฐานการชำระเงิน  ผ่านกลุ่มไลน์ “ส่งหลักฐาน
การเงิน(โครงการ EN สานฝันปันทุน)” หรือส่งผ่านเพจเฟสบุ๊คของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  https://www.facebook.com/EngineeringKSU  ตั้ งแต่บัดนี้  - วันที่         
25  มิถุนายน  2564 หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไม่ดำเนินการดังกล่าว ในวันและเวลาที่กำหนดถือว่า  
สละสิทธิ์ 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์   พงษ์สกุล) 
           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 



 
ขัน้ตอนรายงานตัวออนไลน ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
************************ 

 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี, หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน), หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน), และหลักสูตร 2 ปี 
(ต่อเนื่อง)  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564  
- http://eng.ksu.ac.th/home/  
- https://www.facebook.com/EngineeringKSU 

 

2. กรอกข้อมูลประวัติขึ้นทะเบียนในระบบบริการการศึกษา (ESS) ที่เว็บไซต์  
http://ess.ksu.ac.th/KSU/Registrar/webform/EnrollmentLogin.aspx 

 
3. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ปวส. ป.ตรี 2,100 บาท) โดยโอนเงินผ่าน 

Application ของธนาคารสามารถทำรายการได้ทุกธนาคาร  
เข้าบัญชีเลขที ่404-3-19565-6 ประเภท : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  

ชื่อบญัชี : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินนอกงบประมาณ 
 

 
 
 
 

 
4. ส่งสลิปหลักฐานการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านช่องทาง Line   ชื่อกลุ่ม 

“ส่งหลักฐานการเงิน(โครงการ EN สานฝันปันทุน)” หรือผ่านเพจเฟสบุ๊คของคณะ
วิ ศ ว ก ร รม ศ าส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี อุ ต ส าห ก ร รม  ม ห าวิ ท ย าลั ย ก า ฬ สิ น ธุ์  
https://www.facebook.com/EngineeringKSU 
 

http://ess.ksu.ac.th/KSU/Registrar/webform/EnrollmentLogin.aspx
https://www.facebook.com/EngineeringKSU


ล ำดับท่ี รหัสสมัครสอบ หลักสูตร หมำยเหตุ

1 152019012 นาย เกรียงศักด์ิ พิมพ์บุบผา ปวส. ช่างกลโรงงาน

2 152019013 นาย พิพัฒน์ ศรีรังษ์ ปวส. ช่างกลโรงงาน

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี  

ตำมโครงกำรพิเศษ “EN สำนฝันปันทุน” รอบท่ี 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ปวส. ช่ำงกลโรงงำน คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ

รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ แบบออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี - 25 มิถุนำยน 2564 (รำยละเอียดกำรช ำระเงินตำมประกำศ)

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับท่ี รหัสสมัครสอบ หลักสูตร หมำยเหตุ

1 153029009 นาย พลวัฒน์ ฤทธิวรรณ ปวส. เทคนิคเคร่ืองกล (ช่างยนต์)

2 153029010 นาย พงศกร คลังประโคน ปวส. เทคนิคเคร่ืองกล (ช่างยนต์)

ตำมโครงกำรพิเศษ “EN สำนฝันปันทุน” รอบท่ี 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ปวส. เทคนิคเคร่ืองกล (ช่ำงยนต์) คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ

รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ แบบออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี - 25 มิถุนำยน 2564 (รำยละเอียดกำรช ำระเงินตำมประกำศ)

ช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี  



ล ำดับท่ี รหัสสมัครสอบ หลักสูตร หมำยเหตุ

1 154039037 นางสาว กฤษพร อินทะการ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (4 ปี)

รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ แบบออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี - 25 มิถุนำยน 2564 (รำยละเอียดกำรช ำระเงินตำมประกำศ)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี  

ตำมโครงกำรพิเศษ “EN สำนฝันปันทุน” รอบท่ี 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับท่ี รหัสสมัครสอบ หลักสูตร หมำยเหตุ

1 155029035 นางสาว อริสรา  คณาโจด วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ (4ปี)

ช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี  

ตำมโครงกำรพิเศษ “EN สำนฝันปันทุน” รอบท่ี 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ

รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ แบบออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี - 25 มิถุนำยน 2564 (รำยละเอียดกำรช ำระเงินตำมประกำศ)



ล ำดับท่ี รหัสสมัครสอบ หลักสูตร หมำยเหตุ

1 153039025 นาย ณัฐพล แทนพันธ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (4ปี)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี  

ตำมโครงกำรพิเศษ “EN สำนฝันปันทุน” รอบท่ี 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ

รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ แบบออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี - 25 มิถุนำยน 2564 (รำยละเอียดกำรช ำระเงินตำมประกำศ)

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับท่ี รหัสสมัครสอบ หลักสูตร หมำยเหตุ

1 153049017 นาย ทศพร นุยแฮ้บัว วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (3ปี เทียบโอน)

2 153049018 นาย เนติพงศ์ โชติประเสริฐ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (3ปี เทียบโอน)

3 153049019 นาย พิทักษ์สันต์ สุพร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (3ปี เทียบโอน)

4 153049020 นาย สุวิทย์ จรัสพันธ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (3ปี เทียบโอน)

5 153049021 นาย กอบกิจ ศรีดาเลิศ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (3ปี เทียบโอน)

6 153049022 นาย สุทธิพงษ์ ใหญ่สมพงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (3ปี เทียบโอน)

7 153049023 นาย พีรพัฒน์ เพ่งพิศ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (3ปี เทียบโอน)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน)  

ตำมโครงกำรพิเศษ “EN สำนฝันปันทุน” รอบท่ี 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ

รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ แบบออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี - 25 มิถุนำยน 2564 (รำยละเอียดกำรช ำระเงินตำมประกำศ)

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับท่ี รหัสสมัครสอบ หลักสูตร หมำยเหตุ

1 154049005 นางสาว อรจิรา เสริฐวาสนา วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2ปี เทียบโอน)

2 154049006 นาย ภาศกร ศรีทะรัง วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2ปี เทียบโอน)

3 154049007 นางสาว ศิรินภา กาสร้อย วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2ปี เทียบโอน)

4 154049008 นาย วิชิตชัย  นันทบุรมย์ วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2ปี เทียบโอน)

5 154049009 นางสาว อินทราณี สวัสดี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2ปี เทียบโอน)

6 154049010 นางสาว มณฑิรา บุญสาร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2ปี เทียบโอน)

7 154049011 นางสาว วิมลรัตน์ วิลาชัย วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2ปี เทียบโอน)

8 154049012 นาย อภิชา บุญกล าพะ วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2ปี เทียบโอน)

9 154049013 นาย ธนาธิป ภูงามแสง วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2ปี เทียบโอน)

10 นาย เกษม ไชยวารี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2ปี เทียบโอน)

ตำมโครงกำรพิเศษ “EN สำนฝันปันทุน” รอบท่ี 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน)  

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ

รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ แบบออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี - 25 มิถุนำยน 2564 (รำยละเอียดกำรช ำระเงินตำมประกำศ)

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับท่ี รหัสสมัครสอบ หลักสูตร หมำยเหตุ

1 152049020 นาย ธีรภัทร ศรีหาพล อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2ปี ต่อเน่ือง)

2 152049021 นาย พศิน ทวีสอน อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2ปี ต่อเน่ือง)

3 152049024 นาย จักรพงษ์ สุระเสียง อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2ปี ต่อเน่ือง)

4 152049025 นาย ชัยรัตน์ พุทลา อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2ปี ต่อเน่ือง)

5 152049026 นาย จตุรงค์ ถานาศรี อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2ปี ต่อเน่ือง)

รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ แบบออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี - 25 มิถุนำยน 2564 (รำยละเอียดกำรช ำระเงินตำมประกำศ)

ช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเน่ือง)  

ตำมโครงกำรพิเศษ “EN สำนฝันปันทุน” รอบท่ี 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

อส.บ. วิศวกรรมอุตสำหกำร  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ



ล ำดับท่ี รหัสสมัครสอบ หลักสูตร หมำยเหตุ

1 152059025 นาย นครินทร์ กองไธสงค์ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (3ปี เทียบโอน)

2 152059024 นาย ช้าง สิงหาลาด วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (3ปี เทียบโอน)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน)  

ตำมโครงกำรพิเศษ “EN สำนฝันปันทุน” รอบท่ี 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบอัตโนมัติ  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ

รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ แบบออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี - 25 มิถุนำยน 2564 (รำยละเอียดกำรช ำระเงินตำมประกำศ)

ช่ือ - นำมสกุล


