ข่าวรับสมัครงาน
ตุลาคม 2559 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1314
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
4 ต.ค. 59 บริษัท สกาลา สกรีน แอนด์ ดิจิตอล
(637)
จากัด
ผลิตและจำหน่ำยสินค้ำหมึก และ
อุปกรณ์พิมพ์สกรีนเสื้อผ้ำฯลฯ
4 ต.ค. 59 บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(638)
ผลิตและจำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศ
10 ต.ค. 59
(654)

ตาแหน่งงาน/รายละเอียดที่เปิดรับ
รับนักศึกษำฝึกงำน
-วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
รับนักศึกษำฝึกงำน
-วิศวกรรมศำสตร์ สำขำเครื่องกล ไฟฟ้ำ
อุตสำหกรรม และโลจิสติกส์

บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง
-IT Engineer/Programmer 1 อัตรำ
(ประเทศไทย)
ธุรกิจด้ำนกำรออกแบบวิศวกรรม และ
จัดหำอุปกรณ์ และกำรก่อสร้ำงโรงงำน
อุตสำหกรรมแบบครบวงจร

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2803-7750 - 2
ที่อยู่ : 359,361,363,365,367 ถ.กำญจนำภิเษก
แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพ 10160
ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2312-4500
ที่อยู่ : 69 ม.3 ถ.กิ่งแก้ว ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี
จ.สมุทรปรำกำร
ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2232-7500
ที่อยู่ : No.1 Empire Tower Building, 37th
floor, South Sathorn Road, Yannawa,
Sathorn, Bangkok 10120

การสมัคร หมายเหตุ
1 2
√

√

√

หมำยเหตุ 1. กำรสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสำรสมัครงำนไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครที่กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริกำรนักศึกษำ ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
2. ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟ้มข่ำวงำนและบอร์ดข่ำวงำน กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ชั้น 8 (40 ปี มจพ.) และบอร์ดข่ำวงำนของคณะที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสำรประกอบจดหมำยหรือใบสมัครงำน ได้แก่ รูปถ่ำยหน้ำตรง, สำเนำวุฒิกำรศึกษำ, สำเนำบัตรประชำชน+ทะเบียนบ้ำน, หลักฐำนทำงทหำร (ชำย), อื่นๆ (ถ้ำมี)
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ข่าวรับสมัครงาน ตุลาคม 2559 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1314
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ตาแหน่งงาน/รายละเอียดที่เปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
10 ต.ค. 59 บริษัท จัดหางานเพอร์ซันแนล
รับนักศึกษำ วุฒิ ป.ตรี
(655)
คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จากัด
ดำเนินธุรกิจในด้ำนกำรจัดหำงำนและ
กำรสรรหำบุคลำกรเพื่อเข้ำปฏิบัติงำน
ในบริษัทญี่ปุ่น
10 ต.ค. 59 บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จำกัด
รับนักศึกษำฝึกงำน
(657)
(มหำชน)
11 ต.ค. 59
(658)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)
ผลิตเครื่องดื่ม และอื่นๆ

รับนักศึกษำฝึกงำน

13 ต.ค. 59
(666)

บริษัท เมอริท โซลูชัน จากัด
ดำเนินกำรนำเข้ำด้ำนสำรเติมแต่งเคมี
จำกยุโรปและอเมริกำ

-Technical Sales Representative 1 อ.
-Technical Sales Executive 1 อ.

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2260-8454
ที่อยู่ : 399 อำคำรอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น แอล,
ยูแอล ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพ 10110
ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2912-2401 – 4 ต่อ 402,403
ที่อยู่ : บมจ.ธนำคำรกรุงไทย
อำคำรสำขำวงศ์สว่ำง ชั้น 4
ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2785-5870
ที่อยู่ : ชั้น 3 อำคำรแสงโสม 3 ถ.วิภำวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2719-6250
ที่อยู่ : 368/3-5 Soi Soonvijai 4 Rama 9 Rd.
Bangkapi, Huaykwang Bangkok 10310

การสมัคร หมายเหตุ
1 2
√

√

√

-3ข่าวรับสมัครงาน ตุลาคม 2559 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1314
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
18 ต.ค. 59 บริษัท ยูนิทีวีเวล จากัด
(678)
นำเข้ำและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สำรเคมี

31 ต.ค. 59
(696)

บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์
(ไทยแลนด์) จากัด
ให้บริกำรด้ำนซอฟต์แวร์

ตาแหน่งงาน/รายละเอียดที่เปิดรับ
-Sales Executive 2 อ.

-Programmer
-IT Support
-Software Sales Representative/Software
Sales Manager

การติดต่อ
ชื่อ : คุณสุภำวดี ประคองสำย
โทร : 0-2578-6152 – 5 ต่อ 324
ที่อยู่ : 6,8,10 ซ.โชคชัย 4 ซ.84 แยก 2 ถ.โชคชัย 4
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ
10230
ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2042-8300
ที่อยู่ : 689 Bhiraj Tower at EmQuartier
Sukhumvit Road, Klongton Nua,
Wattana, Bangkok 10110

การสมัคร หมายเหตุ
1 2
√

