การทางานบัณฑิตวิศวกรรมเกษตร จบปี 2555
อัตราเงินเดือนเริ่ มต้ น 15000 – 27000 บาท / เดือน
1
2
3

นาย ชาญชัย ทรงสุจริตกุล
นาย ณพพล เพชรทัง่
นาย ทรงยศ จันทสิงห์
นาย นัฐพล ปานมา
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7
8
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10
11
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นางสาว นารี รัตน์ สัตย์ซื่อ
นาย เบญจรงค์ เกิดสุก
นางสาว ภาสวรรณ จันทร์ เพียร
นาย วรพล บารุงทรัพย์
นางสาว วารี สุดใจ
นาย ศักดิบ์ ดี เดชาฤทธิ์
นางสาว หทัยชนก วัฒโน
นาย อนุพงษ์ แก้ วมา
นาย จิรวัฒน์ แสงจันทร์

13
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นางสาว จุฑารัตน์ หงส์เจริญ
นาย ณัฐวุฒิ ศิริมานะ
นาย นิตนิ ยั ตุมภักดี
นางสาว น ้าฝน คุณธานี
นางสาว ไพลิน ผดุงม่วงทอง

18

นางสาว อังคณา เสือสด
19

นางสาว ขวัญเรื อน สิทธิสร
20
21
22
23

นางสาว เจนจิรา ทวีตงตระกู
ั้
ล
นาย เตวิช เครื อแก้ ว
นาย ธนพงศ์ คงด้ วง

บริษัท สามมิตรมิเตอร์ ตาแหน่ง วิศวกรออกแบบรถตันแบบ
บริษัท Siralai จากัด ตาแหน่ง Mechanical Engineering
บริษัท JTEKT ฉะเทริงเทรา ตาแหน่ง Production Engineer
บริษัท เครื อเจริญโภคภัณฑ์ กรุงเทพ ตาแหน่ง Sale
Engineer
บริษัท 75 Distributer ตาแหน่ง Product Training
บริษัท KK ราชบุรี ตาแหน่ง หัวหน้ าฝ่ ายผลิต
บริษัท YAMAHA อาเซียน สมุทรปราการ ตาแหน่ง R&D
บริษัท CPF อยุธยา ตาแหน่ง วิศวกรฝ่ ายผลิต
สานักงานจัดหางาน นนทบุรี
บริษัท Thai food international กรุงเทพ ตาแหน่ง staff
บริษัท OTANI RADIAL นครปฐม ตาแหน่ง วิศวกรเครื่ องกล
บริษัท JBF นครปฐม ตาแหน่ง วิศวกรฝ่ ายผลิต
บริษัท ปรี ชาถาวรอุตสาหกรรม (มหาชัย) ตาแหน่ง วิศวกร
ออกแบบ
บริษัท สยามฟริท ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จดั การโรงงาน
บริษัท FRESH MEET ตาแหน่ง วางแผนและพัฒนาโรงงาน
ธุรกิจส่วนตัว
บริษัท อายิโนะโมโต๊ ะ อยุธยา ตาแหน่ง tecnical staff
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล กาญจนบุรี ตาแหน่ง วิศวกร
เครื่ องกล
บริษัท เพ้ นท์ แอพพรี เคชัน่ ซิสเทม จากัด ชลบุรี ตาแหน่ง
project management
บริษัท OTANI RADIAL นครปฐม ตาแหน่ง หัวหน้ าฝ่ ายซ่อม
บารุง (วิศวกรรม)
บริษัท CP RAM ปทุมธานี ตาแหน่ง วิศวกร
บริษัท เอเทค สมุทรสาคร
บริษัท ซินเทค คอนสตรักชัน จากัด ตาแหน่ง Estimating
Engineer

24
25
26
27
28
29
30
31

นางสาว นันท์นภัส แสนตุ้ม
นางสาว พรทิพย์ เติมใจ
นางสาว พัชรี ยังดี
นาย อนุชิต สืบพันธ์โกย
นาย อาพล เต็กตระกูล
นาย ธนกร ทรงเพียรทรัพย์
นาย ฐิตพิ งศ์ ชงกุล
นางสาว ณัชญ์สรัล นาคบุตร

บริษัท ADVANCE SYNDICATE กรุงเทพ ตาแหน่ง วิศวกร
บริษัท JBF นครปฐม ตาแหน่ง วางแผนการผลิต
บริษัท JBF นครปฐม ตาแหน่ง วิศวกร
บริษัท JBF นครปฐม ตาแหน่ง วิศวกรฝ่ ายผลิต
ธุรกิจส่วนตัว
สานักงาน AIA กาแพงแสน ตาแหน่ง ผู้จดั การสานักงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วศิ วกรรม กรุงเทพ ตาแหน่ง วิศวกรขาย
บริษัท เพนท์แอพพรี เคชัน่ ซิสเต็มท์ จากัด ชลบุรี ตาแหน่ง PE

นาย อิทธิรักษ์ ราชรักษ์

บริษัท New System Service กรุงเทพ ตาแหน่ง
Application Engineer
บริษัท New System Service กรุงเทพ ตาแหน่ง Pre-Sale
Engineer
บริษัท New System Service กรุงเทพ ตาแหน่ง Sale
Engineer
บริษัท สตรี ม ไรซ์ จากัด ชลบุรี ตาแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรงาน
ระบบ
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อตุ สาหกรรม จากัด ตาแหน่ง
วิศวกรส่วนวิจยั และพัฒนา
บริษัท BETAGRO SAETY MEAT PACKING ลพบุรี
ตาแหน่ง วิศวกร
บริษัท THAI WOO REE ENGINEER ระยอง ตาแหน่ง วิศวกร
ควบคุม
บริษัท เมิร์จ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ตาแหน่ง วิศวกร
บริษัท เกษตรภัณฑ์อตุ สาหกรรม จากัด สมุทรปราการ
ตาแหน่ง วิศวกรบริหารโครงการ

32

นาย พิชญ์ดนู หิรัญวิทยากุล
33

นางสาว อมรรัตน์ พงศ์พนิ ทุกาญจน์
34

นางสาว อ้ อมรัก มิง่ ขวัญ
35

นางสาว ปรี ยาภรณ์ ศรี บญ
ุ เพ็ง
36

นาย ปณัฐพงศ์ ดีทอง
37

นางสาว ศรุตา ตันมันทอง
38
39
40

นางสาว พรพรรณ ทองกาเนิด
นาย วัลลภ เข็มแก้ ว

