จํานวนนิสิตที่ได้งานทําหลังจากจบการศึกษา ประจําปี 2556
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1 นายธนชัย แจะจันทร์
2 นางสาวศุภลักษณ์ ชูเกื้อ
3 นายนฤเบศ ขันทอง
4 นางสาววันวิสาข์ กระเช้าเพ็ชร
5 นางสาวนภาลัย พันธุ์ขะวงษ์
6 นายนพรัตน์ นิ่มนุช
7 นางสาววัลภา กัลยาวุฒิพงศ์
8 นางสาวเกศกนก นราวงษ์
9 นางสาวกัณฐิกา ไกรตรวจพล
10 นางสาวพรอนิญช์ ศรีสว่าง
11 นางสาวอนุธิดา นายาว
12 นางสาวสุพรรณษา พรมใจรักษ์
13 นางสาวนันทิยา อาจผักปัง
14 นายฤทธิ์ชัย วัลลา
15 นายภราดร ชํานาญกุล
16 นางสาวนราภรณ์ พูลสวัสดิ์
17 นางสาวปรารถนา ยิ่งยวด
18 นางสาวธิดารัตน์ สร้อยสุวรรณ
19 นายณัฐพล แรงกล้า
20 นางสาวกานดา อาจคงหาญ
21 นายวิบูรณ์ กีรติวิจักษณา
22 นายโยธิน นิตปราณี
23 นางสาวอุษา สวัสดี
24 นายธีรวัฒน์ เพชรวิวัฒน์
25 นายอรรถพร โพธิ์ชื่น
26 นางสาวจริยา ไชยกุล
27 นายพงษ์อนันต์ โพธิ์เนียม
28 นายภาวัต แสวสุข
29 นายเขมรินทร์ เขียวแก้ว
30 นางสาวธรรศิกา กาเล็ก

ที่ทํางาน
ตําแหน่ง
ศูนย์พลังงาน ม.เกษตร กพส.
พนักงานเขียนแบบ
บริษัทซันแอร์โรว์ซิตี้ จํากัด
วิศวกรซ่อมบํารุง
บริษัท บี.ที.โอโต้พาร์ต จํากัด
วิศวกรซ่อมบํารุง
บริษัทไพร์มบ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จํากัด
พนักงานออกแบบ
บริษัท เอ.ที.ซี.ซัพพลาย 1993
Design Engineer
บริษัทแอลเอไบซิเคิ้ล (ประเทศ)จํากัด
Design Engineer
บริษัทอินท์ธร ไฟน์ จํากัด
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหล่อ
Symate Solution (Thai) co.Ltd
Design Engineer
บริษัทอินดัสเตรียล โซลูชั่น ซัพพลาย จํากัด วิศวกรออกแบบ
Quality coffee product (Nestle Thai) T&P factory Trainee
บริษัทสหคิมมอเตอร์ จํากัด
QC Engineers
บริษัทไพร์มบ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จํากัด
พนักงานออกแบบ
บริษัทไซโก้ พรีซีชั่น
Part Engineer
บริษัทสวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จํากัด
วิศวกร
หจก.ชัยกุล
ติดต่อประสานงาน
Thai Stanley
Design Engineer
−
ครูสอน Math
บริษัท พี.ซี.โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล
วิศวกร
บริษัทโอสถสภา จํากัด
วิศวกรโรงงาน
บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จํากัด
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
บริษัทยูโรเคม จํากัด
วิศวกร
บริษัทมหาชัยคราฟท์เปาปอล์
วิศวกรผลิต
บริษัทแหลมทองเกษตรภัณฑ์ จํากัด
วิศวกร
บริษัทแล็ปเท็ค
วิศวกรออกแบบ
บริษัทอัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
วิศวกร
บริษัทเดลแมกซ์แมซินเนอรี่
วิศวกรเครื่องกล
Slot-nankai
Design Engineer
Kobeico Resaend Internationnal ThailanEngineer
−
นักบัญชี
บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
วิศวกร
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นายพยงค์ เลิศประเสริฐภากร
นางสาวจุฬารัตน์ เฉี้ยงเถาว์
นายกฤติกร วงศ์แก้ว
นายเอกพงษ์ วัฒนมะโน
นายพงศ์พัฒน์ จึงสมานญาติ
นายวทันยู ตนซื่อ
นายณัฐพล ไทยโพธิ์ศรี
นายภานุวัฒน์ พรหมพัฒนกิจ
นางสาวอัมรัตน์ เลิศประสิทธิ์
นางสาวลักษิกา เครือยิ้ม
นายธราพงษ์ วัชชวัลคุ
นายวีระพันธุ์ บูชา
นายศวีระ มีประเสริฐ
นางสาวสุรวีร์ สุปฏิญญา
นางสาวไกลวีศ์ จิตจําเริญ
นางสาวจุฑาทิพย์ ชาติชูศักดิ์
นายวุฒิพงษ์ ศรีนวล
นายวรพล โพธิ์ศรีทอง
นายประวิทย์ อินทรพลอย
นายอนุสรณ์ สาวน้อย

−
บริษัทซีฮ๊อคบิลดิ้ง เมน เทน แนนซ์ จํากัด
KNP
บริษัท จักรสีเลิศ จํากัด
วิสหกิจชุมชนสนามจันทร์
Somerville
บริษัทไพรเมซี่ ซัพพลาย จํากัด
Slot nankai Co.,Ltd.
−
Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
นิวไบโอดีเซล
บริษัทวายแอนด์คอยน์ คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด
บริษัทพรีเซิร์ฟฟู้ดสเปเชียลตี้ จํากัด
บริษัทเอสพีแอสเซ็ทคอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทพรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หจก.จุฑาทิพย์ พรีซิชั่นโปรดักดิ์
บริษัทบลูฟาโล่
บริษัทแดล-ดอล จํากัด (มหาชน)
−
−

ออกแบบเครื่องจักรกลอิสระ
วิศวกรเขียนแบบ
วิศวกรสนาม
กรรมการ
รองผู้จัดการ
Sale
วิศวกรฝ่ายขาย
วิศวกรประเมินราคา
สอนพิเศษวิชาฟิสิกส์
วิศวกรจัดซื้อ
เดินระบบผลิตไบโอดีเซล
ผู้จัดการ
วิศวกร
วิศวกรจัดซื้อ
QC Engineer
Production Engineer
ซ่อมบํารุง
วิศวกรเครื่องกล
ค้าขาย
ผู้จัดการ

