การทางานบัณฑิตวิศวกรรมเกษตร จบปี 2554
อัตราเงินเดือนเริ่ มต้ น 15000 – 25000 บาท / เดือน
ลำด ับที่

ื่ -นำมสกุล
ชอ

1

นาย ติณณภพ แสนพิทกั ษ์

2

นาย ศิลา จักขุจนั

3

นาย ปิ ติภทั ร สมบูรณ์

4

นาย อดิศกั ดิ์ จันทร์ ไกร

5
6
7
8
9
10

นาย ธิติ โชติปาละกุล
นาย เพชรดี หงษ์ สา
นาย รัฐพล อิ่มสุทธิ์
นาย ศักดิก์ ฤษฎ์ นวลมุสงิ ห์

11

นาย นพรัตน์ นวมสุวรรณ

12
13
14
15
16
17
18

นาย สกนธ์ ศรี ทองดีประพันธ์
นาย นคร กลีบทอง
นาย วรรักษ์ ตุ่มไทยสาคร
นาย วศิน สอดศรี
นาย ภิญโญ เดชอุ่ม
นาย ดารงค์ สุดใจ
นาย แมน ลาภบุตร

19
20
21
22

นางสาว สุภาวดี ทรัพย์อินทร์
นางสาว นิภาพร ทนุพล
นางสาว ศิวพร วงศ์ช่าง
นางสาว ศิริวรรณ นิลวัฒน์

23
24
25
26
27
28
29

นางสาว พัดจยา ปรี ชาญเชื ้อวงค์
นางสาว กัลยามาศ เชียงวรรณา
นางสาว สุรารักษ์ นุชถาวร
นายเฉลิมวุฒิ เง้ าฉาย
นางสาวกตินนั ท์ พริ นทร์
นายภาสกร บุษราคัมกุล
นายพิทกั ษ์ สุตานัย

นาย สถาพร สุขยิ่ง (แบงค์)
นาย ฉัตรพนม เสียงฆ้ อง

ทีอ
่ ยูท
่ ท
ี่ ำงำน
บริ ษัท RMS Quality co.ltd (สร้ างโรงไฟฟ้า ติดตัง้ heavy equipment
(turbine) สร้ างปิ โตเคมี plant อุตสาหกรรมก๊ าซธรรมชาติ)
RMS Quality co.,LTD
Racer group ผลิตหลอดไฟ สายไฟที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย ส่งออก
เมืองนอก เช่นกัมพูชา เป็ นต้ น
Racer group ผลิตหลอดไฟ สายไฟที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย ส่งออก
เมืองนอก เช่นกัมพูชา เปนต้ น
ทาธุระกิจส่วนตัว (ปลูกยาง ปลูกปาล์ม ทาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย
พระราชดาริ )
Ampol food Processing กะทิชาวเกาะ รอยไทย
บริ ษัทนครชัยศรี ฟาร์ ม จากัด
know how transfer Ltd.
ทาธุระกิจส่วนตัว (อยู่ทบี่ ้ านทาสวนยางและไร่ สบั ปะรด)
Service Engineer ซ่อมทุกอย่าง
Thai TODA corporation LTD. / M&E Engineer (วิศวกรควบคุมงาน
ระบบ) เป็ นบริ ษทั รับก่อสร้ าง จาพวก New warehouse / Factory ทัว่ ไป
Bluescope Lysaght (Thailand) Ltd. ทาหลังคาและกาแพง Metal
Sheet.
บริ ษัท ฟาร์ มสูงเนิน จากัด วิศวกร หน.แผนกซ่อมบารุ ง
Thaisummit rayong autopart industry
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งทัว่ ประเทศ
บริ ษัท ข้ าว ซีพี จากัด ตาแหน่งวิศกรผลิต
EBARA Thailand co.,ltd
RMS Industrial Service Co.,LTD (ซ่อมบารุ งในนิคมมาบตราพุด)
Petro-Instruments corp.,LTD แผนกโครงการ CNC (ผลิตเครื่ องตัด
เลเซอร์ ,เครื่ องตัดน ้า(water jet),พลาสม่า(plasma) ความละเอียดสูง)
บริ ษัทเอคโคออโต้ พาสไทยแลนด์จากัด
Camfil Farr ( Thailand ) ผลิตแผ่นกรองอากาศ
ทาธุระกิจส่วนตัว (ส่งพืชผักขายต่างประเทศ)
บริ ษัท บางกอกแร้ นช์จากัดมหาชน ตาแหน่งoperator support Engineer
จ.เพชรบรู ณ์
บริ ษัทJTEKT (Thailand.Co.,Ltd) ผลิตชิ ้นส่วนยายยนต์
บริ ษัท Telesys telecom thailand
บริ ษัท ไทย เค บอยเลอร์ จากัด
บริ ษัท ทิสโก ฟูดส์ จากัด(มหาชน)
โรงงานน ้าตาล อู่ทอง
โรงงานน ้าตาลวังขนาย อ.แกล้ งนาง จ.นครราชสีมา

