ข้อมูลผูส้ มัครเข้าศึกษา ประจาภาคปลาย ปี การศึกษา 2553
สาขาวิ ชาส่งเสริ มการเกษตรสาหรับผูบ้ ริ หาร (รหัสสาขา XA62) แผน ข.
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตบางเขน
จานวน 23 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิ งหาคม 2553)
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวสุทตั ตา ชุมพร
2 นายคมณัฏฐ์ ธีระนุกลู
3 นายวรพจน์ ทองรอด
4 นางสาวพลอยปภัส วิรยิ ะธาดา
5 นายสิรชิ ยั เรืองวิเศษ
6 นายณัฐกานต์ สิงห์แก้ว
7 นายอรชุณร์ สารพินิจ
8 นางสาววาสนา มั ่งคั ่ง
9 นายรชต เจตนเสน
10 นางสาวกัลยาณี เด็ดดวง
ั ฑกสมิต
11 นางสาวอาจารี สิขณ
12 นางสาวรังสินี ใจกาวิล
13 นางสาวกชพร สุนนั ต๊ะ
14 นางสาวอุดมพร สุพคุตร์
15 นางสาวภัทราพร ตันโสดเจริญ
16 นายพิเชษฐ์ ฉมาภินนั ท์
17 นายพรชัย ทองยิง่ สกุล
18 นางสาวอารีนาถ กุณที
19 นายชานนท์ ทองนรินทร์
20 นายขจร ปิยะเขตร

อายุ
การศึกษา(สาขาที่ จบ)
28
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
27
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
26
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
39
คบ.(วิทยาศาสตร์)
26
วท.บ.(วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต)
31
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์บณ
ั ฑิต)
47
ทษ.บ.(พืชศาสตร์)
42
วท.บ.(พืชศาสตร์)
47
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร)
28
วท.บ.(พืชศาสตร์)
26 วท.บ.(เทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร)
25
บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
30
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
46
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต)
26
วท.บ.(การจัดการศัตรูพชื )
24
วท.บ.(วิทยาศาสตร์เกษตร)
54
น.บ.(นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต)
29
วท.บ.(พืชศาสตร์)
27
วท.บ.(วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต)
51
น.บ.(นิตศิ าสตร์)

GPA
2.55
2.33
2.54
2.68
3.14
2.73
2.54
2.84
2.13
3.41
3.29
2.30
2.14
2.56
2.30
2.31
2.61
3.39
2.84
2.5

สถาบันที่จบ
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ม.เชียงใหม่
ม.แม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ
ม.เกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ม.เชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.รามคาแหง
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี
ส.ราชภัฏจันทรเกษม
ม.รามคาแหง

สถานที่ ทางาน
องค์การบริหารส่วนตาบลจาปา /จ.พระนครศรีอยุธยา
สานักงานเกษตรเขตทวีวฒ
ั นา / กทม.
สานักงานเกษตรอาเภอเดิมบางนางบวช/ สุพรรบุร ี
นิตยสารกุง้ ไทย/ นนทบุร ี
สานังานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สนามแบดมินตันสายไหม
ศูนย์วจิ ยั ข้าวสุพรรณบุร ี สานักวิจยั และพัฒนาข้าว กรมการข้าว

กองคุม้ ครอบพันธ์พชื กรมวิชาการเกษตร
บ.เคมีเทค จากัด
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

สานักงานเกษตรอาเภอปากเกร็ด
สานักวิยจั และพัฒนาข้าว กรมการข้าว
สานักงานเกษตรอาเภอด่านมะขามเตี้ย
ฝา่ ยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สนง.เลขาฯ กรมวิชาการเกษตร

สานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ ว กรมการข้าว
เจ้าของธุรกิจน้ ายาง
กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่ การเกษตรและเกษตรกรรมยั ่งยืน
สนง.เกษตรอาเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
บ.AP เอนจิเนียริง่ แอนด์ ซัพพลาย จากัด
โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา

ตาแหน่ ง
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบตั กิ าร
กรรมการผูจ้ ดั การ (หจก.คุณเฮง กรุงเทพฯ)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน
ผูจ้ ดั การทั ่วไป
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ผูจ้ ดั การส่วนวิจยั และส่งเสริมการขาย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตั กิ าร
เจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการส่งเสิรมการเกษตรปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ผูจ้ ดั ส่งน้ายางพารา
ผูอ้ านวยการกอง (สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตั กิ าร
หัวหน้างานฝา่ ยดูแล
กรรมการผูจ้ ดั การ

