กันยายน 2556

ข่าว...รับสมัครงาน
กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314

วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
2 ก.ย. 56 สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(645) (องค์การมหาชน) (สรอ.)
บริการระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
ข้อมูล
3 ก.ย. 56 บจก. พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้
(649) ธุรกิจอาหารแห้ง

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ

* วิศวกรซอฟแวร์/เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
* วิศวกรระบบ/ประสานงานระหว่างงานภาครัฐ
* Presale / IT Specialist / IT Solution
* สถาปนิกองค์กรอาวุโส/ประสานงานภาครัฐ
* ฝ่ายผลิต / Production supervisor /
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าทีป่ ระกัน
คุณภาพ
* วิศวกร / วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า
6 ก.ย. 56 บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค
* IT Support
(670) จำกัด ให้บริการส่งสัญญาณ
* Research and Development
Internet, VoIP, IPTV
* Network Engineer
* Programmer
11 ก.ย. 56 บริษัท ดำด้ำเจม จำกัด
* วิศวกรซ่อมบ้ารุง (1) / อิเล็กทรอนิกส์
(690) ผู้แทนจ้าหน่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ระบบงานวิดีทัศน์ * พนักงานช่างเทคนิค (2) / ปวช.-ปวส.
ส้าหรับสถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี
อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

การติดต่อ
ชื่อ : คุณอรอนงค์ (ส่วนบริหารทรัพยากรบุคค)
โทร : 0-2612-6000 ต่อ 2204
ทีอ่ ยู่ : 108 ถ. รางน้้า แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ชื่อ : คุณนนทพร, คุณสุนันสินี (แผนกบุคคล)
โทร : 034-812-457-8 ต่อ 118-119
ทีอ่ ยู่ : 77 ม. 6 ถ. พระราม 2 ต. โคกขาม อ. เมือง
จ. สมุทรสาคร 74000
ชื่อ : คุณธเนศ, คุณดลภัทร (แผนกทรัพยากรมนุษย์)
โทร : 0-2253-3399 ต่อ 031
ทีอ่ ยู่ :
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2616-8298-9
ทีอ่ ยู่ : 103/3 ซ.พหลโยธิน 14 ถ. พหลโยธิน

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
KYK : บริการจัดหางาน
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

-2ข่าวรับสมัครงาน กันยายน 2556
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
17 ก.ย. 56 บจก. เอ็นวิชั่น แล็บซิสเต็ม
(711) จ้าหน่ายเครื่องมือแพทย์

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ

* Sales Representative / ป.ตรี วิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา, จุลชีววิทยา, เคมี, เทคโนโลยี
ชีวภาพ, หรือสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง
* Technical Service / รับนักศึกษาฝึกงาน
17 ก.ย. 56 บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์)
* Networking Enginerr
(712) จ้าหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต * Technical Support
และระบบเน็ตเวิร์ค
* Sales Executive
* Customer Service Officer

18 ก.ย. 56 บจก. วิเชียรไดนำมิคอินดัสตรี
(719) ผลิตไฟส่องสว่างและประดับรถยนต์

* วิศวกรรม / สาขาเครื่องกล, อุตสาหกรรม,
ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม / รับนักศึกษาฝึกงาน

18 ก.ย. 56 บจก. สยำมพัฒนำเครื่องจักร
(720) บริกำรให้เช่ำเครื่องจักร

* ปริญญาตรีสายบริหาร / การจัดการ, การตลาด
คอมพิวเตอร์, เครษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์
* ปริญญาตรีสายช่าง / วิศวกรรมเครือ่ งกล

KYK : บริการจัดหางาน

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2881-8705, 0-2881-8708
ทีอ่ ยู่ : 159/20 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบ้าหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2831-5315
ทีอ่ ยู่ : 1/1 ม. 2 ถ. ราชพฤกษ์ ต. บางรักน้อย
อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2598-1342-3 ต่อ 431, 432
ทีอ่ ยู่ : 34/1 ม. 10 ถ. ปทุมธานี-บางเลน
ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 12140
ชื่อ : คุณกฤษณพล ทองคงอ่วม (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 038-854-292, 081-762-2525
ทีอ่ ยู่ : 903/1 ม.2 ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม
จ. ฉะเชิงเทรา 24120

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

-3ข่าวรับสมัครงาน กันยายน 2556
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
19 ก.ย. 56 บริษัท ไพรม์วิซ จำกัด
(725) ด้าเนินธุรกิจด้านซอฟท์แวร์เฮาส์

23 ก.ย. 56 บจก. โทเทิล บิสิเนส ดีเวลอปเมนท์
(732) จัดท้าเว็บไซต์ด้วยระบบเว็บไซต์
อัจฉริยะ
24 ก.ย. 56 บจก. ซีเอ็มไอ-ไทย เซอร์วิสเซส
(738) รับประกอบ ติดตั้ง และซ่อมบ้ารุง
งานด้านวิศวกรรมในโรงงาน
24 ก.ย. 56 บจก. อัลฟ่ำ ออฟฟิซ ออโตเมชั่น
(739) การออกแบบและพัฒนา จัดจ้าหน่าย
และติดตั้ง Computer Application
Software

KYK : บริการจัดหางาน

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
การสมัคร
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
การติดต่อ
หมายเหตุ
1 2
* Programmer
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
P
* Oracle Developer
โทร : 0-2636-7650, 089-892-4808
* Oracle Applications Developer
ทีอ่ ยู่ : 5 อาคารสิทธิวรกิจ ชั้น 8 ห้อง 802 ซ. พิพัฒน์
* System Analyst (ทุกต้าแหน่งรับหลายอัตรา)
ถ. สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
* Programmer / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อ : แผนกบุคคล
P
หรือสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง / เขียนโปรแกรม C# ด้วย โทร : 0-2934-3402
ASP.NET MVC
ทีอ่ ยู่ : 107/1 ซ. ลาดพร้าว 122 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
* วิศวกรโครงการ /สาขาเครื่องกล/สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
P
* วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ / สาขางานเชื่อม,
โทร : 038-691-390-2
เครื่องกล/เกี่ยวข้องในงาน
ทีอ่ ยู่ : 50/35 ถ. เสริมสุวรรณ ต. มาบตาพุด
* ช่างเขียนแบบ / เกี่ยวข้องในงาน
อ. เมือง จ. ระยอง 21150
* System Analyst (4)
ชื่อ : แผนกบุคคล
P
* Programmer (5)
โทร : 0-2588-5487-9
* Sales Executive (2)
ทีอ่ ยู่ : 3/213-214,216 อาคาร 1 ชั้น 14
* เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกเข้าระบบ (3)
บ้านประชานิเวศน์1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

ข่าว...รับสมัครงาน
ตุลาคม 2556

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314

วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
1 ต.ค. 56 บริษัท แอล.ดี.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง
(7)
แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ

* วิศวกรก่อสร้าง (3) / ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
วางแผนการก่อสร้างและมีใบประกอบอาชีพ
* โฟร์แมน (3) / ปวช.-ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง
ผ่านงานก่อสร้างจะได้รับพิจารณาพิเศษ
1 ต.ค. 56 บริษัท อู สตำร์ (ประเทศไทย) จำกัด * พนักงานขาย / BA / ประจ้าห้าง, ร้านค้า
(8)
ผลิตเครื่องส้าอาง
ทัว่ ประเทศ (ชั่วคราว/ประจ้า) จ้านวนมาก
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีทักษะในการขายสินค้า
1 ต.ค. 56 บจก. ฮิตำชิ คอนซูมเมอร์
(10) โปรดักส์ (ประเทศไทย)
ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
4 ต.ค. 56 บจก. จัดหำงำนเพอร์ซันแนล
(26) คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย)
จัดหางานให้กับบริษัทญีป่ นุ่ ใน
ประเทศ

เจ้าหน้าทีส่ ้านักงาน เจ้าหน้าทีบ่ ุคคล
โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าทีว่ างแผนการผลิต
วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรโรงงาน
ช่างเทคนิค เจ้าหน้าทีส่ ิ่งแวดล้อม
วิศวกร (ทุกสาขา) โปรแกรมเมอร์
พนักงานวิจัยและพัฒนา ผู้วางแผนการผลิต
พนักงานควบคุมการผลิต พนักงานออกแบบ
พนักงานควบคุมคุณภาพ

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2879-2554 ต่อ 131
ทีอ่ ยู่ : 35 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวง/เขต บางพลัด กทม. 10700
ชื่อ : คุณพิกุลทอง, คุณรุ่งทิวา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทร : 0-2687-0000 ต่อ 702, 703
ทีอ่ ยู่ : 119/42 ม.8 ถ.บางนา-ตราด กม.3
แขวง/เขต บางนา กทม. 10260
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 037-284-000 ต่อ 2034
ทีอ่ ยู่ : 610/1 ม.9 ซ.12 ต.หน่องกี่
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2260-8454
ทีอ่ ยู่ : อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น แอล, ยูแอล

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
KYK : บริการจัดหางาน
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

-2ข่าวรับสมัครงาน ตุลาคม 2556
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
4 ต.ค. 56 บริษัท พรู๊ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
(27) เทรดดิ้ง จำกัด
ธุรกิจด้านเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม
9 ต.ค. 56 โรงเรียนสอนภำษำ iStudy
(41) Education Language School
สอนภาษาและแนะแนวด้านการ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
9 ต.ค. 56 บริษัท เวนเทจ สยำม จำกัด
(43) รับตกแต่งภายในและงานก่อสร้าง
ทัว่ ไป
10 ต.ค. 56 บจก. รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
(46) จ้าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
และอุปกรณ์โครงข่ายสือสารส้าหรับ
อุตสาหกรรม
KYK : บริการจัดหางาน

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
การสมัคร
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
การติดต่อ
หมายเหตุ
1 2
* Part Time (200) / แนะน้าสินค้าเสื้อผ้า
ชื่อ : คุณพรพัชรี (ฝ่ายบุคคล)
P
ไม่จ้ากัดวุฒิ ปฏิบัติงานที่ IMPACT HALL 4
โทร : 0-2881-8705, 0-2881-8708
เมืองทองธานี
ทีอ่ ยู่ : 159/20 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบ้าหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
* Full time / Part time / รับนักศึกษาระดับ
ชื่อ : โรงเรียนสอนภาษา iStudy
P
ป.ตรี ทีส่ นใจ / สมัครด้วยตนเอง / จดหมาย
โทร : 0-2642-0442, 084-466-6146
ระบุบทีอ่ ยู่และเบอร์โทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้ / Email: ทีอ่ ยู่ : 7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ โซนด้านการศึกษา
porntip@istudyth.com
(ห้อง X03-11) ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กทม. 10400
* Educational Consultant (2)
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
P
โทร : 0-2245-3632-3
ทีอ่ ยู่ : 65/35 อาคารช้านาญเพ็ญชาติ ชั้นที่ 2
ถ.พระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม. 10310
* นักศึกษาฝึกงาน แผนกละ 1-2 คน /
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
P
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม / วิศวกรรมไฟฟ้า
โทร : 0-2934-4790 ต่อ 350, 087-670-0808
ก้าลัง / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /สามารถใช้ภาษา ทีอ่ ยู่ : 350 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว
อังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

-3กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
การสมัคร
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
การติดต่อ
หมายเหตุ
ประเภทธุรกิจ
1 2
บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด
* พนักงานสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
P
ปรึกษาและวิจัยทางด้านการตลาด
(Part time) การเก็บข้อมูลให้ได้รับข้อมูลตรงกับ โทร : 0-2649-9799
ให้กับภาครัฐและเอกชน
จุดประสงค์ของโครงการวิจัย
ทีอ่ ยู่ : 1168/65 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 23
ถ.พระราม 4 แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
บจก. แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง
* นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
P
ประกอบและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก * พนักงานประจ้า
โทร : 0-2312-8166-9 ต่อ 12
สาขาวิศวกรเครื่องกล / โยธา / อุตสาหการ
ทีอ่ ยู่ : 43 ม.4 ซ.วัดเสาธงกลาง ถ.บางนา-ตราด
กม.23 ต./อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993)
* วิศวกรประเมินราคา / วิศวกรโครงการ /
ชื่อ : คุณพัชรากร สนอ่อง (แผนกทรัพยากรบุคคล)
P
อุตสาหกรรมความเย็น ระบบแช่แข็ง
วิศวกรไฟฟ้า / สาขาอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
โทร : 0-2184-0055 ต่อ 3203-3205
ถนอมอาหาร
* ช่างเทคนิค / สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์,
ทีอ่ ยู่ : 10, 12 ซ.ราค้าแหง 118 แยก 16
ช่างยนต์, ช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน
แขวง/เขต สะพานสูง กทม. 10240

ข่าวรับสมัครงาน ตุลาคม 2556
วันที่
(เลขที่ นน.)
15 ต.ค. 56
(54)

29 ต.ค. 56
(95)

31 ต.ค. 56
(103)

KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
5 พ.ย. 56 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
(114) จำกัด (มหำชน)
ผลิต จ้าหน่าย และบริการ อุปกรณ์
ก่อสร้างขนาดใหญ่
5 พ.ย. 56 บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ล
(115) (ประเทศไทย) จำกัด
น้าเข้าและจ้าหน่ายไอศกรีม
7 พ.ย. 56 บริษัท แอลพลำ แพคเกจจิ้ง
(129) (ประเทศไทย) จำกัด

7 พ.ย. 56 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด
(140) (มหำชน)

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* วิศวกรขาย/พนักงานขาย (3) / มีประสบการณ์
ด้านการขายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 1-2 ปี

การติดต่อ

ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2501-1055, 0-2501-2020 ต่อ 460, 461
ทีอ่ ยู่ : 44/2 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
* ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / ประสบการณ์ด้านอาหาร
ชื่อ : คุณเบญจจิตต์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
1-2 ปี
โทร : 0-2696-1033
* พนักงานบริการ/พนักงานตักไอศกรีม
ทีอ่ ยู่ : 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20
* พนักงานรายชั่วโมง
แขวงถนนพญาไทย เขตราชเทวี กทม. 10400
* Process Engineer in Plastic Industry
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 034-274-148-50
ทีอ่ ยู่ :257 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140
ผู้อ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงาน ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัว่ ไป
ทัว่ ไป ผู้อ้านวยการฝ่ายการลงทุน Senior
โทร : 0-2260-5536-43 ต่อ 294
Manager Accounting นักคณิตศาสตร์ประกัน ทีอ่ ยู่ : 75/75-75 ชั้น 30 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2
ภัยอาวุโส เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน เจ้าหน้าทีบ่ ัญบี
ซ.สุขมุ วิท 19 คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
KYK : บริการจัดหางาน
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

-2กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
การสมัคร
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
การติดต่อ
หมายเหตุ
ประเภทธุรกิจ
1 2
บริษัท ฮำยำชิ เทเลนปุ
* Engineer (Engineering Department) (2)
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
P
(ประเทศไทย) จำกัด
* Engineer (New Model Department) (2)
โทร : 0-3821-4491-4
ธุรกิจด้านผลิตพรมและชิ้นส่วนส้าหรับ
ทีอ่ ยู่ : 700/360 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬอ
ยานยนต์
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี จำกัด
* พนักงานขายทางโทรศัพท์ / แนะน้าเสนอบริการ ชื่อ : คุณจินต์จุฑา เกษมพนจ์มาศ
P
ด้านสินเชื่อและบัตรกดเงินสดของธนาคาร
โทร : 086-609-3476, 0-2624-2704
ทีอ่ ยู่ : 128/290-300 อาคารพญาไทย พลาซ่า ชั้น 27
ถ.พญาไทย ทุง่ พญาไทย ราชเทวี กทม. 10400
บจก. สำยไฟฟ้ำ เอ็มซีไอ-ดร้ำก้ำ
* ผู้จัดการฝึกหัด
ชื่อ : สมัครผ่านทางเว็บไซต์
P
ผู้น้าเข้าด้านการผลิตสายเคเบิล
* Management Traianee
โทร : 0-2308-0830
(http://prysmingroup.com/en/corporate/ ทีอ่ ยู่ : 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์
people-and-careers/graduate/application/)
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี
* วิศวกรฝ่ายขาย (5)
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
P
โซลูชั่น จำกัด
* วิศวกรโครงการ (5)
โทร : 0-2577-5407
รับออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
* วิศวกรประจ้าหน่วยงาน (5)
ทีอ่ ยู่ : 169/4 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.ล้าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ข่าวรับสมัครงาน พฤศจิกายน 2556
วันที่
(เลขที่ นน.)
7 พ.ย. 56
(141)

11 พ.ย. 56
(41)

18 พ.ย. 56
(164)

18 พ.ย. 56
(166)

KYK : บริการจัดหางาน

-3ข่าวรับสมัครงาน พฤศจิกายน 2556
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
18 พ.ย. 56 เครือโรงพยำบำลพญำไทย
(165)

19 พ.ย. 56 บจก. บิลเลี่ยม เมส อินดัสตรี้
(180) ผลิตและจ้าหน่ายตะแกรงเหล็ก
ส้าเร็จรูปและรั้วส้าเร็จรูป
19 พ.ย. 56 บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จำหน่ำย
(181) โตโยต้ำ จำกัด
ตัวแทนจ้าหน่ายรถยนต์โตโยต้า
22 พ.ย. 56 บจก. แสงศิริ เอ็มแอลเค
(192) รับเหมำด้ำนข่ำยสำยโทรคมนำคม

KYK : บริการจัดหางาน

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
การสมัคร
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
การติดต่อ
หมายเหตุ
1 2
* นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อ : สรรหาและคัดเลือกบุคลากรทัว่ ไป
P
โทร : 0-2614-2444 ต่อ 1822-1823
ทีอ่ ยู่ : 943 โรงพญาบาลพญาไทย 2 ชั้น 11
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
* เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายขาย
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
P
* วิศวกรฝ่ายขาย
โทร : 0-2361-8470-3
ทีอ่ ยู่ : 2/9 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ชั้น 4
ซ.บางนา-ตราด 25 แขวง/เขตบางนา กทม 10260
พนักงานขาย พนักงานอะไหล่ ช่างยนต์
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
P
พนักงานควบคุมเครื่องมือ วิศวกร โฟร์แมน
โทร : 0-2950-5000 ต่อ 2201-6
ผู้บริหารงานตัวถังและสี เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ทีอ่ ยู่ : 68/29, 68/99 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์
เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี ผู้บริหารงานบริการ
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
* วิศวกร
ชื่อ : คุณกุสุมา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
P
* Sale engineer
โทร : 0-2503-4999 ต่อ 505 หรือ 518
* Supervisor
ทีอ่ ยู่ : 351 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

-4กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
การสมัคร
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
การติดต่อ
หมายเหตุ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
1 2
22 พ.ย. 56 บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
* เจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
P
(193) จัดนำหน่ำยและให้บริกำรอุปกรณ์ * พนักงานรับส่งเอกสารและสินค้า
โทร : 0-2894-3371, 0-3445-8111
ไฟฟ้าส้าหรับรถ FORKLIFT
* Technicial
ทีอ่ ยู่ : 82/326-327 ถ.กัลปพฤกษ์
* พนักงานคลังสินค้า
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
25 พ.ย. 56 บริษัท ดี ซิกซ์ตี้ ทรี จำกัด
* นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
P
(202) Event Procuction, Event Planning
โทร : 0-2731-2345 ต่อ 306, 311
ทีอ่ ยู่ : 555 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

ข่าวรับสมัครงาน พฤศจิกายน 2556

KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
ธันวาคม 2556 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
2 ธ.ค. 56 บจก. บ็อททอม อัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ * พนักงานแนะน้าสินค้า (จ้านวนมาก)
(209) รับจัดการจัดงานและท้าการโฆษณา
เพศหญิง อายุ 21-35 ปี
ประชาสัมพันธ์
3 ธ.ค. 56 บจก. เอ็นโด โซลูชั่น
(213) ซื้อขายและน้าเข้าส่งออกสินค้า

* พนักงานประสานงานราชการ (1)
* พนักงานฝ่ายจัดซื้อ (1)

3 ธ.ค. 56 บจก. วัฒนไพศำลเอ็นยิเนียริ่ง
(214) ด้าเนินงานก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
และติดตั้งเครื่องจักร
13 ธ.ค. 56 บจก. อุตสำหกรรมน้ำตำลบ้ำนไร่
(250) ผลิตน้้าตาลทราย

* QA/QC Engineer (2)
* Site Engineer (2)
* Project Controller Engingeer (1)
* วิศวกร (5)
* เจ้าหน้าทีบ่ ริหารคุณภาพ (2)
* นักเคมี/เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์คุณภาพ (3)
* โปรแกรมเมอร์ (2)

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 081-359-9354
ทีอ่ ยู่ : 23/51-53 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 092-393-0005, 092-393-0008
ทีอ่ ยู่ : 20/264 สปอร์ต ซิตี้ ชั้น 3 ถ.ประชาชื่น
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อ : คุณสาณิตศักดิ,์ คุณสมชาย (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 0-3883-5000 ต่อ 735, 717, 767
ทีอ่ ยู่ : 368 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ส้าโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ชื่อ : คุณฐิติพันธ์ (ฝ่ายบุคคล)
โทร : E-mill:hr-bsi@trrsugar.com, 0-2282-2533-5
ทีอ่ ยู่ : 794 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
KYK : บริการจัดหางาน
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

-2ข่าวรับสมัครงาน ธันวาคม 2556
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
19 ธ.ค. 56 บจก. ซีทีซีไอ (ประเทศไทย)
(292) ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมขนาดใหญ่

23 ธ.ค. 56 สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์
(300)

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
การสมัคร
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
การติดต่อ
หมายเหตุ
1 2
Piping Engineer Equipment Engineer
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
P
Electrical Engineer Civil Engineer
โทร : 0-2769-6888
Instrument Engineer Process Engineer
ทีอ่ ยู่ : ชั้น 19 อาคารไพโรจน์กิจจา ทาวเวอร์ 825
PorJect Control Safety Professional
ถ.บางนา-ตราด กม.4 บางนา กทม. 10260
* นักวิชาการ (1)
ชื่อ : ส่วนบริหารงานทัว่ ไป ส้านักบริหาร ชั้น M
P
* เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท้างาน (1)
โทร : 0-2554-1900 ต่อ 2112, 2121
* วิศวกร (1)
ทีอ่ ยู่ : 54 ถ.ก้าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
* ช่างเทคนิค (1)
เขตหลักสี่ กทม. 10210

โครงกำรประกวดโปสเตอร์ ภำยใต้หัวข้อ "เมืองไทยตะกำฟุล ประโยชน์แด่พี่น้องมุสลิม"
เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ความสามารถกันอย่างเต็มที่ ไม่จ้ากัดเชื้อชาติ ศาสนา เน้นความคิดสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศมูลค่ากว่า 10,000 บาท
2. ระดับประชาชนทัว่ ไปและนักศึกษา รางวัลชนะเลิศมูคค่ากว่า 20,000 บาท

เปิดรับสมัครและน้าส่งผลงาน : 11 ธันวาคม 2556 - 31 มกราคา 2557
ดาวน์โหลดใบสมัคร ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม : www.muangthaitakaful.ocm
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ้ากัด (มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วงขว้าง กรุงเทพฯ 10310
ฝ่ายกิจการตัวแทน-ตะกาฟุล ทีมประสานงานการตลาดตัวแทนตะกาฟุล โทรศัพท์ 0-2274-9400 ต่อ 6304-6
KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
มกราคม 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
10 ม.ค. 57 บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
(329) บริการด้านระบบลงทะเบียน
ระบบออนไลน์ ระบบซื้อขายตั๋ว
และบริการงาน Event
13 ม.ค. 57 บจก. ซี เอ็น วำย ออโต้อิมพอร์ต
(339)

20 ม.ค. 57 บมจ. สำยกำรบินนกแอร์
(344)

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด (4)
* เจ้าหน้าที่ Graffic (2)

* พนักงานบัญชี (ประจ้าสาขาเชียงราย)
* Sales Executive (ประจ้าสาขา กทม.)
* Web Design (ประจ้าสาขา กทม.)
* Junior Mechanic

20 ม.ค. 57 พุทธรักษำ เอสเธติค
* Asst. Branch Manager (2)
(345) ด้าเนินงานด้านความงานและพิวพรรณ * Consultant (3)
* Treatment Specialist (9X

การติดต่อ
ชื่อ : คุณพูนสุข ตรีปราการ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทร : 081-352-7717, 0-2831-6988 ต่อ 6977
ทีอ่ ยู่ : 111/118 ม.9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2721-4333 ต่อ 31
ทีอ่ ยู่ : 1640 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ชื่อ : คุณพิไลวรรณ ศิริแหยม (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 080-050-1324
ทีอ่ ยู่ : 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2391-6336
ทีอ่ ยู่ : 1535 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

เขตวัฒนา กทม. 10110

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
KYK : บริการจัดหางาน
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

-2ข่าวรับสมัครงาน มกราคม 2557

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314

วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
22 ม.ค. 57 สถำบันประมวลข้อมูลเพื่อกำรศึกษำ * วิศวกร (1)
(348) และกำรพัฒนำ
* นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2)

23 ม.ค. 57 บจก.แอดไวซ์ โฮลติ้งส์ กรุ๊ป
(362) จัดจ้าหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ไอที

* เจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อผลิตภัณฑ์ (2)
* WEB SEO (1)
* เจ้าหน้าทีก่ ราฟฟิค (1)
* เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาเว็บไซต์ (2)

23 ม.ค. 57 บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
(363) จัดจ้าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับรถ
FORKLIFT

* เจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน
* พนักงานรับส่งเอกสารและสินค้า
* Technicial
* พนักงานคลังสินค้า

27 ม.ค. 57 บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด
(385) ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าส้าหรับเครื่อง
ปรับอากาศ

* วิศวกรประกันคุณภาพ
* วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
* วิศวกรควบคุมการผลิต
* เจ้าหน้าทีซ่ ่อมบ้ารุง

KYK : บริการจัดหางาน

การติดต่อ
ชื่อ : งานบริหารและอ้านวยการสถาบันฯ
โทร : 0-2564-4440-59 ต่อ 1959, 1960
ทีอ่ ยู่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2547-0000 ต่อ 703-704-708
ทีอ่ ยู่ : 74,74/1-2 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร :0-2894-3371, 0-3475-8111
ทีอ่ ยู่ : 82/326-327 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2326-0527-8, 0-2739-4767
ทีอ่ ยู่ : 125 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง
แขวงล้าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

-3ข่าวรับสมัครงาน มกราคม 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
28 ม.ค. 57 บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัด
(394) น้าเข้าและจ้าหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตและระบบเน็ตเวิร์ค
29 ม.ค. 57 บจก. แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์)
(397) ผู้น้าเข้าและจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ESET

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131, 1314
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* Networking Engineer
* Technical Support
* Web Master
* ช่างติดตั้งระบบโทรคมนาคม
* Programmer

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2831-5315
ทีอ่ ยู่ : 1/1 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ชื่อ : คุณจิตตานันท์ (ฝ่ายบุคคล)
โทร :085-480-4718, 0-2683-5100
ทีอ่ ยู่ : 90 อาคารไซเบอร์เวริลด์ ชั้น 24 ห้อง A2403-2405

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม. 10310

31 ม.ค. 57 บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(400) บริการแบบครบวงจร ทางด้านระบบ
ไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ระบบการจัดการพลังงานฯ
31 ม.ค. 57 บริษัท กิจวำนิช (2535) จำกัด
(403) ผู้ผลิตและจ้าหน่าย เครื่องเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดติดรถไถและตีนตะขาบ
เครื่องเก็บเกี่ยวมันส้าปะหลังติดรถไถ

KYK : บริการจัดหางาน

* ช่างเทคนิค

* วิศวกรขาย (4)
* วิศวกรซ่อมบ้ารุง (2)

ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-22966-5099 ต่อ 101-102
ทีอ่ ยู่ : 54 ม.10 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
ชื่อ : คุณนิตยา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทร : 0-2468-7691
ทีอ่ ยู่ : 50/15 ก ซ.เลิศพัฒนาใต้ ถ.จอมทอง
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150

P

P

ข่าว...รับสมัครงาน
กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
4 ก.พ. 57 บริษัท ฟำนัค ไทย จำกัด
(405) บริการซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องกล CNC อะไหล่และอุปกรณ์
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
4 ก.พ. 57 บจก. พีเอ็มไอ เอ้นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
(407) เป็นทีป่ รึกษาและด้าเนินการกับงาน
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล ระบบห้องเย็น
6 ก.พ. 57 บริษัท บำงกอกแอธเลติก จำกัด
(418) ผู้จ้าหน่ายรองเท้ากีฬา

10 ก.พ. 57 บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
(428) การพัฒนาอลังหาริมทรัพย์

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* Service Engineer

* วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล, พลักงาน (3)
* ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ (3)
* ช่างไฟฟ้า (ประกอบตู้คอนโทรล) (2)
* ธุรการ ฝ่ายวิศวกรรม (อิเลคฯ, คอม) (1)
* รับนักศึกษาเข้าท้างานขายสินค้าจัดรายการ
ทีห่ ้างสรรพสินค้า ในช่วงปิดเทอมปลาย
ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
* เจ้าหน้าทีท่ รัพยากรมนุษย์และธุรการ อาวุโส
* เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์แผนกลยุทธ์ (เพศชาย)
* ผู้บริหารการตลาด/เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด
* วิศวกรโครงการ

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2714-6111 ต่อ 3054
ทีอ่ ยู่ : 1301 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 081-777-1479, 0-2688-9691-2
ทีอ่ ยู่ : 222 อาคารศรีวรจักร ชั้น 10 แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2689-8345-59
ทีอ่ ยู่ : 611/210-3 ซ.วัดจันทร์ใน, แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร : 0-2732-1041-5 ต่อ 207
ทีอ่ ยู่ : 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

เขตบางกะปิ กทม. 10240

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
KYK : บริการจัดหางาน
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

-2ข่าวรับสมัครงาน กุมภาพันธ์ 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
11 ก.พ. 57 บริษัท รำชำเซรำมิค จำกัด
(434) ผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์เซรามิค
ประเภท Gin ware, แก้ว Mug

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* วิศวกรเซรามิค

13 ก.พ. 57 บจก. แสตนดำร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์
(435) รับเหมาก่อสร้างทัง้ ภาครัฐบาลและ
เอกชน

* วิศวกรรมโยธา

17 ก.พ. 57 บริษัท โอลีน จำกัด
(447) ผู้ผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามัน

เจ้าหน้าทีค่ วบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าทีส่ ิ่งแวดล้อม
ช่างแผนกผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างควบคุมหม้อไอน้้า
ช่างวิศวกรรม พนักงานเช็คเกอร์ ผู้ช่วยช่าง
พนักงานจัดส่ง พนักงานขับรถ พนักงานบัญชี

18 ก.พ. 57 บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์
(453) โซลูชั่น จำกัด
บริการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

KYK : บริการจัดหางาน

* Software Projector Manager (PM)
* System Analyst (SA)
* Programmer
* Geographic Information Officer

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-3220-1403-4 ต่อ 114, 144
ทีอ่ ยู่ : 8 ม.3 ถ.ทรงพล ต.หนองอ้อ
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2932-5971
ทีอ่ ยู่ : 145 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2651-2264-7 ต่อ 105
ทีอ่ ยู่ : 33/21-23 ถ.สุขุมวิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2513-7025-6
ทีอ่ ยู่ : 3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

-3ข่าวรับสมัครงาน กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131

วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
18 ก.พ. 57 บริษัท นิปบอน พำร์คกิ้ง
* โครงการรับนักศึกษาฝึกงานปี 2557
(454) ดีเวลลอปเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริการให้เช่า ดูแลและจัดการทีจ่ อดรถ
ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว
18 ก.พ. 57 บมจ. อิตำเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมนต์ * Clvil Engineer
(455) บริษัทรับเหมาก่อสร้างครอบวงจร
* Electrical Engineer
* Mechanical Engineer
* Procurement Engineer

การติดต่อ
ชื่อ : คุณอรชุดาพรรณ (ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์)
โทร : 0-2237-2353
ทีอ่ ยู่ : 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 17 ถ.พระราม 4
แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กทม. 10500
ชื่อ : ส่ง Resume มาที่ chayanonm@itd.co.th
โทร : 0-2716-1510
ทีอ่ ยู่ : 2034/132-161 อาคารอิตัลเลี่ยนไทยทาวเวอร์

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

ชั้น 33 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320

19 ก.พ. 57 บริษัท ประเสริฐสมบัตแิ ละบุตร จำกัด * Sale Engineering
(458) ผู้นา้ ตัวแทนจ้าหน่ายท่อและชิ้นส่วน * Sale Techaician
อุตสาหกรรมในประเทศไทย
(พนักงานขายภาคอุตสาหกรรม)

P

20 ก.พ. 57 บริษัท โตซิบำคอนซูมเมอร์โปรดัคส์
(465) (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้าเพือ่ การ
ส่งออก

P

KYK : บริการจัดหางาน

ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2226-6557
ทีอ่ ยู่ : 40-42-44 ถ.เฉลิมเขตร์ 3 แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างเทคนิคซ่อมบ้ารุง
ชื่อ : ฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย์
ช่างเทคนิค Staff วิศวกรออกแบบ (ส่วนการผลิต โทร : 0-2501-1400-18 ต่อ 2121
ตู้เย็น วิศวกรออกแบบ (ส่วนการผลิตเครื่องซักผ้า) ทีอ่ ยู่ : 144/1 ม.5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรการผลิต Supervisor
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

-4ข่าวรับสมัครงาน กุมภาพันธ์ 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
24 ก.พ. 57 บริษัท ที.เอส.อำร์.-เทเลคอม
(466) ซีสเท็มส์ จำกัด
ตัวแทนจ้าหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์
ยี่ห้อ Panasonic และ Nee
24 ก.พ. 57 บจก. เดลฟิส ฮำคุโฮโด (ประเทศไทย)
(476) บริษัทเอเจนซี่ทดี่ ูแลกิจกรรมการรับ
สมัครงาน

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* นักศึกษาฝึกงาน ต้าแหน่ง ช่างติดตั้งและบริการ
- ท้างานจันทร์-ศุกร์
- เวลา 09.00-15.00 น.
- เบีย้ เลี้ยงวันละ 400 บาท
* The Style Ambassador (10)

การติดต่อ
ชื่อ : คุณอัญชลี
โทร : 0-2528-0383-7 ต่อ 524
ทีอ่ ยู่ : 68/818-819 ม.8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ชื่อ : คุณธนากร บุญพ่วง
โทร : 090-669-9848, thestyle.job@gmall.com
ทีอ่ ยู่ : 318/124 ซ.ลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

เขตวังทองหลาง กทม. 10310

24 ก.พ. 57 บริษัท อำโตเทค (ประเทศไทย) จำกัด * นักศึกษาฝึกงาน
(477) จัดจ้าหน่ายเคมี และเทคโนโลยีส้าหรับ - โครงการสนับสนุนการศึกษาและฝึกงาน
การซุบเคลิอบผิวทุกชนิด
- สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือ วิศวกรรมเคมี
- รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคมของทุกปี

25 ก.พ. 57 กลุ่มบริษัท เกรทฟู๊ด จำกัด
(485) ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าผลไม่อบแห้ง

เจ้าหน้าที่ QC/RD เจ้าหน้าทีส่ ิ่งแวดล้อม
วิศวกร เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานต่างประเทศ
(ประจ้าประเทศจีน)

KYK : บริการจัดหางาน

ชื่อ : คุณกาญจนาวดี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
โทร : 0-2936-1871-4 ต่อ 333
ทีอ่ ยู่ : อาคาร ที พี แอนด์ ที ซ.วิภาวดี-รังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2679-8192 ต่อ 146, 150,
ทีอ่ ยู่ : 1168/64 CDEF อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 22
ถ.พระราม 4 แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

P

P

-5ข่าวรับสมัครงาน กุมภาพันธ์ 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
27 ก.พ. 57 โรงแรมในเครือ พีชกรุ๊ป
(488) บริการห้องพัก

28 ก.พ. 57 บริษัท คลำส แอด มีเดีย จำกัด
(489) ด้านสือสิ่งพิมพ์

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* นักศึกษาฝึกงาน
แผนกต้อนรับ แผนงแม่บ้าน แผนกบัญชี
แผนกช่างซ่อมบ้ารุง แผนกครัว แผนกบุคคล
แผนกสารสนเทศ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
* นักศึกษาฝึกงาน
แผนกบรรณาธิการหนังสือพิพม์ภาษาอังกฤษ
แผนกประชาสัมพันธ์และการตลาด
แผนกวิทยุและโทรศัศน์ แผนกขาย

28 ก.พ. 57 บจก. น้อมจิตต์ เมนูแฟกเจอร์ริ่ง
(493) ผู้ผลิตและจ้าหน่ายชุดนักเรียน

KYK : บริการจัดหางาน

* รับนักศึกษาท้างาน ระยะเวลา 3 เดือน
ช่วงปิดภาคเรียน

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-7637-1600 ต่อ 618, 887
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 2 ถ.แหลมไทร ต.กะรน
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
ชื่อ : คุณสารภี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทร : 0-7661-2550-2 / hr@classactmedia.co.th
ทีอ่ ยู่ : 99/7 ม.1 ต.กะทู้ อ.กระทู้
จ.ภูเก็ต 83120
ชื่อ : คุณทัศนีย์ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
โทร : 0-2243-1592
ทีอ่ ยู่ : 19/9 ม.8 ถ.จันทร์ทองเอี่ยม
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

ข่าว...รับสมัครงาน
มีนาคม 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
3 มี.ค. 57 บริษัท เอ็มอีเอส มิตรโพรเจคท์
* วิศวกรเครื่องกล (4)
(508) เซอร์วิสเซส จำกัด
ด้าเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบ
จัดซื้อ และก่อสร้าง
3 มี.ค. 57 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) เลขานุการ เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี/ตรวจสอบภายใน
(509) ผลิตและจ้าหน่าย ผลิตภัณฑ์ปูน
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน/สินเชื่อ เจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อ
ซิเมนต์เม็ดพลาสติก ปุย๋ อินทรีย์
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานต่างประเทศ วิศวกร
กระเบือ้ งหลังคา สีพลาสติกและน้้าดื่ม โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าทีบ่ ริการเทคนิค
5 มี.ค. 57 บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า
(522) ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน เทคนิเชียน โฟร์แมน
เสมียน เจ้าหน้าทีส่ โตร์ พนักงานผสมคอนกรีต
แมคคานิค พนักงานควบคุมคุณภาพวัสดุ
10 มี.ค. 57 บริษัท เพำเวอร์เรด จำกัด
* วิศวกรไฟฟ้าประมาณราคา
(534) ผู้น้าเข้าและจัดจ้าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า * วิศวกรฝ่ายขาย / วิศวกรฝ่ายการตลาด
Low Voltage และ Medium
* เจ้าหน้าทีเ่ ขียนแบบ
Voltage

การติดต่อ
ชื่อ : คุณกอบกุล (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทร : 0-2717-3059
ทีอ่ ยู่ : 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.รามค้าแหง
แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250
ชื่อ : คุณยงยศ (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 0-2213-1039 ต่อ 12125
ทีอ่ ยู่ : 26/56 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ชั้น 8
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-3535-6311-20
ทีอ่ ยู่ : ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย เลขที่ 37 ม.7
ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
ชื่อ : คุณพิชามญชุ์ บวมขุนทศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทร : 0-2322-0810-6 ต่อ 434
ทีอ่ ยู่ : 476/2-4 ซ.พัฒนาการ 53 ถ.พัฒนาการ

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
KYK : บริการจัดหางาน
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

-2ข่าวรับสมัครงาน มีนาคม 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
10 มี.ค. 57 บริษัท ซำเน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด
(535) ให้คา้ ปรึกษาทางด้านการลงทุน
กับบริษัท
13 มี.ค. 57 บจก. เดอมำสท์ และ บจก. นำสิน
(538) เอ็นจิเนียริ่ง
รับเหมางานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล
และดับเพลิง
13 มี.ค. 57 บมจ.บำงกอกสหประกันชีวิต
(539) ด้าเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต

13 มี.ค. 57 บริษัท ไลท์เทนน่ำ จำกัด
(540) ส่งออก-น้าเข้าสินค้าโคมไฟ

KYK : บริการจัดหางาน

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* Sales Director Thailand
* Technical Customer Service Manager
* Sales Engineer
* Junior Consultant
* พนักงานประจ้า SITE งาน วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื่องกล โฟร์แมนควบคุมระบบไฟฟ้า
สุขาภิบาลและดับเพลิง โฟร์แมนควบคุมงาน
ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม

* โปรแกรมเมอร์ (2)
* เจ้าหน้าทีธ่ ุรการประจ้าฝ่าย (2)
* นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
* พนักงานขาย (10)
* จัดซื้อต่างประเทศ (1)

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2737-6420
ทีอ่ ยู่ : 2/1 ซ.25/2 ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2490-4445-7
ทีอ่ ยู่ : 48 ม.2 ซ.วัดศรีประวัติ ถ.ผดุงสวัสดิ์
ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ชื่อ : คุณมนัสชัย (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 0-2634-7323 ต่อ 27
ทีอ่ ยู่ : 177/1 อาคารบางกอบสหกิจประกันภัย 2
ชั้น 8 แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2913-1545, 0-2913-1451
ทีอ่ ยู่ : 282 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กทม. 10800

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

-3ข่าวรับสมัครงาน มีนาคม 2557

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131

วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
13 มี.ค. 57 บจก. นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่
(541) รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระบบประปา และระบบปรับอากาศ

* วิศวกรไฟฟ้า (10)
* วิศวกรเครื่องกล (10)
* พนักงานเขียนแบบ (5)

14 มี.ค. 57 บมจ. ไทยนำมพลำสติกส์
(546) บริษัทชั้นน้าด้านหนังเทียมและ
พลาสติก

* พนักงานตรวจสอบกิจการภายใน
* พนักงานซ่อมบ้ารุงคอมพิวเตอร์
* วิศวกรเครื่องกล

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ

* พนักงานพัฒนาเทคนิค

14 มี.ค. 57 บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
* Programmer (4)
(547) ท้าระบบป้องกันภัยรถยนต์จากระบบ * Mobile Application Developer (2)
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
* Head of Mobile Applecation Unit (1)
19 มี.ค. 57 สถำนีตำรวจนครบำลบำงโพ
(552)

* นักศึกษาฝึกงาน
การจัดการ การเงินและบัญชี นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

KYK : บริการจัดหางาน

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2982-0987 ตอ่ 166
ทีอ่ ยู่ : 139/11 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2810-3000 ต่อ 159, 160
ทีอ่ ยู่ : 40 ม.7 ต.อ้อมน้อย อ. กระทุม่ แบน
จ.สมุทรปราการ 74130
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2650-5700
ทีอ่ ยู่ : 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 10 ถ.ราชด้าริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ชื่อ : งานธุรการจราจรสถานีต้ารวจนครบาลบางโพ
โทร : 0-2585-0638, 082-113-9611
ทีอ่ ยู่ : สถานีต้ารวจนครบาลบางโพ
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

-4ข่าวรับสมัครงาน มีนาคม 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
19 มี.ค. 57 หจก. ฉัตรตระกำร ดีเวลอปเมนท์
(553) รับเหมาก่อสร้าง

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ

ชื่อ : คุณธนวรรณ, คุณธนิน
โทร : 0-2447-9445, 0-2885-8505
ทีอ่ ยู่ : 79/40 ม.17 ซ.บรมราชชนนี 97
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
19 มี.ค. 57 บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด
* เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์ธุรกิจ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(554) อุตสาหกรรมไก่ครบวงจร
* เจ้าหน้าทีว่ างแผนคลังสินค้า
โทร : 0-2966-7008 ต่อ 304, 082-796-3550
* เจ้าหน้าทีว่ างแผนขนส่ง
ทีอ่ ยู่ : 33/44 ม.8 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่
* หัวหน้าแผนกผลิต
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
20 มี.ค. 57 บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง * วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ(10) ชื่อ : คุณลลิตา สงคราม (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
(560) (ประเทศไทย) จำกัด
* ล่ามภาษาญีป่ นุ่ (1)
โทร : 0-3849-0192-4
ออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่อง
ทีอ่ ยู่ : 92/10 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ม.2
ปรับอากาศ
ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
20 มี.ค. 57 บจก. บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์
* CNC / CNC Operator
ชื่อ : คุณพรรณ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
(561) ผลิตเครื่องประดับจิวเวอร์รี่ตกแต่ง
โทร : 0-2886-0112-3 ต่อ 109
ร่างกาย
ทีอ่ ยู่ : 31/4 ซ.อรุณอัมรินทร์ 39 (เหล่าดา)
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
KYK : บริการจัดหางาน

* วิศวกรโยธา (3)
* โฟรแมน (2)

การติดต่อ

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

-5ข่าวรับสมัครงาน มีนาคม 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
25 มี.ค. 57 บมจ. แกรนด์ คำแนล แลนด์
(572) ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ

* นักศึกษาฝึกงาน
- สาขาบัญชี, สาขาการตลาด
- สาขาวิศวกรรม
- สาขาประชาสัมพันธ์
27 มี.ค. 57 บริษัท เลิศลอยเมทัลซีท จำกัด
* วิศวโยธา (3)
(581) ผู้ผลิต จ้าหน่าย รับออกแบบ รับเหมา * สถาปนิก (3)
ติดตั้ง หลังคาเมทัลชีล หลังคาไร้โครง
สร้าง อลูมิเนียมคอมโพสิต รางน้้าฝน
28 มี.ค. 57 หจก. เอ็น.พี.วี. อีควิปเม็นท์
* พนักงานธุรการ
(591) น้าเข้าสินค้าประเภท ท่อ วาล์ว
* พนักงานช่างเชื่อม, ช่างยนต์, ช่างเครื่องมือกล
และอุปกรณ์
* พนักงานขาย
28 มี.ค. 57 บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด
(592) จัดจ้าหน่ายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

* เจ้าหน้าทีฝ่ ่าย ช่างซ่อมบ้ารุง (3)
* นักศึกษาฝึกงาน
-สาขาวิศวกรรม สาขาอิเลคโทรนิค สาขาไฟฟ้า

31 มี.ค. 57 บมจ. ทิพยประกันชีวิต
(596) ด้าเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต

* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
* เจ้าหน้าทีส่ ่วนก้าหนดอัตราดอกเบีย้ ประกันภัย

KYK : บริการจัดหางาน

* เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนระบบและอุปกรณ์คอวพิวเตอร์
* นักศึกษาฝึกงาน

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2246-2323
ทีอ่ ยู่ : 33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
โทร : 0-2860-6935-7, 0-2438-0100
ทีอ่ ยู่ : 283 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2438-1634-7
ทีอ่ ยู่ : 464, 466 ซ.กรุงธนบุรี 4 ถ.กรุงธนบุรี
แขวงบางล้าภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
ชื่อ : คุณสิริลักษณ์ (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 0-2911-2801-5
ทีอ่ ยู่ : 1296/69-71 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัว่ ไป
โทร : 0-2260-5536-43 ต่อ 294
ทีอ่ ยู่ : 75/75-75 ชั้น 30 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 2
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

P

ข่าว...รับสมัครงาน
เมษายน 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
9 เม.ย. 57 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ดับเบิล้ แซทเทิร์น * ช่างเทคนิค
(616) อินเตอร์เนชั่นแนล
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี พร้อมอุปกรณ์
9 เม.ย. 57 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส
(617) (ประเทศไทย) จำกัด
ตัวแทนจ้าหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ

* Technical Instructor (ต้องการรับเร่งด่วน)

11 เม.ย. 57 บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
(625) ผลิตแบตเตอรี่ BK

วิศวกรจัดซื้อ (3) Production Engineer (5)
วิศวกร QC (5) วิศวกรวางแผนการผลิต (4)
วิศวกรฝึกอบรม (2) Programmer (2)
วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (4)
* Sales Trainerr (32)

17 เม.ย. 57 บจก. เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย)
(627) ขายอุปกรณ์นิวแมติกส์ ยี่ห้อ SMC

การติดต่อ
ชื่อ : คุณเฉลิมชัย
โทร : 0-2715-0198, 08-4026-9299
ทีอ่ ยู่ : 139 ชั้น 7 ห้อง 707 อาคารเดอะโอภัส ทองหล่อ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2529-9104 ต่อ 9108
ทีอ่ ยู่ : 88 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ป่ทุมธานี 12120
ชื่อ : แผนกสรรหาว่าจ้าง
โทร : 0-2709-3535
ทีอ่ ยู่ : 387 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สุมทรปราการ 10280
ชื่อ : แผนกบุคคลและธุรการ
โทร : 0-2963-7099
ทีอ่ ยู่ : 134/6 ม. 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
KYK : บริการจัดหางาน
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

-2ข่าวรับสมัครงาน เมษายน 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
17 เม.ย. 57 บริษัท โตชิบำคอนซูมเมอร์โปรดักส์
(629) (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้า
21 เม.ย. 57 บจก. แผ่นเหล็กวิลำสไทย
(635) ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
และโครเมี่ยม

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค QC วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรออกแบบ (ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า)
วิศวกรการผลิต (ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า)
HR Staff, Staff, Purchasing Staff
* วิศวกร
* ซุปเปอร์ไวเซอร์

21 เม.ย. 57 โรงเรียนสอนภำษำ iStudy
(640) Education Language School

* Program Coordinator (รับเฉพาะ นศ.หญิง)
* เจ้าหน้าทีค่ ุมสอบ

23 เม.ย. 57 บจก. เคียวเซร่ำ ด็อคคิวเม้นท์
(647) โซลูช่นั ส์ (ประเทศไทย)
จ้าหน่ายและให้บริการ เครื่องถ่าย
เอกสาร เลเซอร์พริ้นเตอร์
30 เม.ย. 57 บจก. สยำมบิวเดอร์
(686) รับเหมาก่อสร้างอาคาร และรับเหมา
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
KYK : บริการจัดหางาน

* ทีป่ รึกษาลูกค้าองค์กรและโซลูชั่นส์

* วิศวกรสนาม (3)

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบริหารและทรัยากรมนุษย์
โทร : 0-2501-3559, 0-2501-1400-18
ทีอ่ ยู่ : 144/1 ม.5 ส่วนอุตสาหกรรมบางกะดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ชื่อ : ฝ่ายบุคคลและสวัสดิการ
โทร : 0-2754-4150-9 ต่อ 314, 302
ทีอ่ ยู่ : 33 ม.10 ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.ส้าโรงเหนือ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ชื่อ : คุณพรทิพย์, คุณจโลธร, คุณทิตา (ฝ่ายบุคลากร)
โทร : 0-2642-0442
ทีอ่ ยู่ : โซนการศึกษา อาคารฟอร์จูนทาวน์ (ชั้นใต้ดิน)
ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400
ชื่อ : คุณพุทธชาติ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทร : 0-2586-0333 ต่อ 1214, 1215
ทีอ่ ยู่ : 335 ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กทม. 10800
ชื่อ : คุณบุณยนุช (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 0-2954-3501-2
ทีอ่ ยู่ : 98 ซ.เทศบาลนิมิตรใต้ 6 ถ.เทศบาลนิมิตรใต้
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

P

ข่าว...รับสมัครงาน
พฤษภาคม 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
2 พ.ค. 57 บจก. บิวดิ้ง แอดวำนซด์ โซลูชั่น
(679) ผลิตระบบปรับอากาศยอร์ค และ
ระบบควบคุมอาคาร

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* Sales Engines
* Seles Support

การติดต่อ
ชื่อ : คุณกนิษฐา จันโต
โทร : 00-2965-5882, 081-859-8174
ทีอ่ ยู่ : 99/467 ม.บ้านบุญโตทาวน์เฮาส์ ซ.รัตนาธิเบศร์

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทุบรี 11000

2 พ.ค. 57 บจก. บอร์กวอร์เนอร์ (ประเทศไทย) * Junior Accountant (1)
(684) ผู้น้าเทคโนโลยีชั้นสูงในการออกแบบ * Manufacturing/Production Engineer (2)
และผลิตชิ้นส่วน ระบบขับเคลื่อน
ส้าหรับใช้งานงานทัว่ โลก
7 พ.ค. 57 บจก. ทรัพย์ทิพย์
* นักศึกษาฝึกงาน
(685) ผลิตเอทานอลเพือ่ ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ช่างเทคนิค (5) พนักงานปฏิบัติงาน (10)
ผู้ช่วยนักเคมี (3) นักเคมี (3) วิศวกร (3)
ทุกต้าแหน่งผลการเรียนไม่ต่้ากว่า 2.70
29 พ.ค. 57 บจก. สยำมนุวัตร
* โฟร์แมน/วิศวกรโครงการ
(732) ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
* กราฟฟิกดีไซน์
* ผู้จัดการโครงการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
* ผู้จัดการ/เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการตลาด

KYK : บริการจัดหางาน

ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-3821-0196-7 และ 9
ทีอ่ ยู่ : 700/607 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ชื่อ : แผนกทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
โทร : 0-3646-2438 ต่อ 1103, 081-702-4873
ทีอ่ ยู่ : 49 ม.6 ต.นิคมล้านารายณ์ อ. ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี 15130
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2887-6332 ต่อ 144
ทีอ่ ยู่ : 99/7-8 ม.4 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

P

P

P

-2ข่าวรับสมัครงาน พฤษภาคม 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
30 พ.ค. 57 บจก. ยูเอชเอ็ม
(740) ผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ระบบส่งน้้าครบวงจร

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
วิศวกรเทคนิค วิศวกรโยธา วิศวกรขาย
เจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าทีข่ าย
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานต่างประเทศ ช่างเทคนิค
เจ้าหน้าทีบ่ ริการ พนักงานคลังสินค้า

การติดต่อ
ชื่อ : แผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
โทร : 0-2651-9111
ทีอ่ ยู่ : 185/3 ถ.ราชด้าริ แขวงลุมพินี

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

เขตปทุมวัน กทม. 10330

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
มิถุนายน 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
3 มิ.ย. 57 บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
(747) รับจ้างส้ารวจและน้าเข้าข้อมูลแผนที่
เชิงตัวเลข

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* Programmer (5)
* ProJect Planner (IE) (1)

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2674-9371 ต่อ 509
ทีอ่ ยู่ : 1400 อาคารตึกไทย ชั้น 1 ถ.พระราม 4

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

5 มิ.ย. 57 บริษัท อำโตเทค (ประเทศไทย) จำกัด * Equipment Engineer
(751) สารเคมีชุบเคลือบเงาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และ ชิ้นส่วนรถยนต์
5 มิ.ย. 57 บริษัท สยำมวรินทร์ นิตกิ ำร จำกัด
(752) Outsource ให้กับธนาคาร และ
สถาบันการเงินต่างๆ

* เจ้าหน้าทีบ่ ริหารหนี้สิน Collector

10 มิ.ย. 57 บริษัท อริยำ โค้ทติ้ง จำกัด
(763) รับเหมาตกแต่งทาสีอาคาร

* ผู้ควบคุมงาน

KYK : บริการจัดหางาน

ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และงานธุรการ
โทร : 0-2936-1871-4 ต่อ 333
ทีอ่ ยู่ : 1 TT&T ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซ.วิภาวดี 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2969-9214-7
ทีอ่ ยู่ : 25/52 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
ชื่อ : คุณเพ็ญผกา
โทร : 0-2950-1921
ทีอ่ ยู่ : 17/86 ซ.รณสิทธิชัย 2
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

P

P

P

-2ข่าวรับสมัครงาน มิถุนายน 2557

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131

วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
16 มิ.ย. 57 บริษัท วิเชียรไดนำมิคอินดัสตรี จำกัด Project Engineer Production Engineer
(779) ผลิตสินค้าชั้นน้า ด้านไฟส่องสว่าง
Lacer scan เจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อต่างประเทศ
และประดับยนต์ (ชิ้นส่วนรถยนต์)
วิศวกรห้องทอสอบแสง วิศวกรคุณภาพ
เจ้าหน้าทีว่ างแผนผลิต ช่างเชียนแบบชิ้นงาน
20 มิ.ย. 57 บริษัท พี.อำร์.เค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด * วิศวกรแม่พิมพ์
(793) ผลิตแม่พิมพ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์ยาง

26 มิ.ย. 57 บริษัท บีเอ็มซี 1999 จำกัด
* วิศวกรขาย (3)
(803) วิจัยพัฒนา ผลิต และจ้าหน่าย
* เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ (1)
GPS Tracking อุปกรณ์และระบบกัน * ช่างเทคนิค (2)
ขโมยและติดตามรถทุกประเภท

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัยากรบุคคล
โทร : 0-2921-9494, 0-2921-9534
ทีอ่ ยู่ : 34/1 ม.10 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.นนทุบรี 12140
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2541-5598
ทีอ่ ยู่ : 538 อาคารแกรนด์ ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก ซ.26
แขวงสามเสนนอก เขตหัวยขวาง กทม. 10310
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 08-3025-6226
ทีอ่ ยู่ : 283 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบ้าหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)
KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
กรกฎาคม 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
8 ก.ค. 57 บริษัท เอ็ม เอ เอ อำร์ จำกัด
(820) ออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* Architect (3)
* Draftsman (5)

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2642-3330 ต่อ 227
ทีอ่ ยู่ : 121/92 ชั้น 33 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

เขตจตุจักร กทม. 10400

10 ก.ค. 57 บริษัท วัฒนไพศำลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด * QA / QC Engineer (5)
(826) งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
* Wedding Engineer (2)
ขนาดใหญ่ และติดตั้งเครื่องจักร
* วิศวกรประเมินราคา (1)
* วิศวกรฝ่ายผลิต (2)
16 ก.ค. 57 Alpha Founders Co.,Ltd.
* นักศึกษาฝึงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
(837) การพัฒนาบริการทางด้านอินเทอร์เน็ต
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
21 ก.ค. 57 บริษัท ยูนิตี้ เอนจิเนียริ่ง
(857) แอนซัลแตนส์ซี เซอร์วิส จำกัด
งานออกแบบ งานวิศวกรรม และ
งานควบคุมบริหารโรงงาน
KYK : บริการจัดหางาน

* Process Engineer & Chemical Engineer(3)
* Electrical & Instrument Engineer (3)
* Mechanical & Piping Engineer (5)

ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-3883-5000
ทีอ่ ยู่ : 1/7 ม.5 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ต.โคกไทย
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : http://goo.gl/r1nKKa
ทีอ่ ยู่ : 1032/1-5 ถ.พระราม 4 ชั้น 2 อาคารกริต
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2961-0418-22
ทีอ่ ยู่ : 409 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

P

P

P

-2ข่าวรับสมัครงาน กรกฎาคม 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
21 ก.ค. 57 3D MED SUPPLIES CO., LTD.
(862) จ้าหน่ายเครื่องมือแพทย์

30 ก.ค. 57 บริษัท เทอรำบิท เน็ตเวิร์ต จำกัด
(880) บริการออกแบบและพัฒนาระบบ
คอนแทคส์ เซ็นเตอร์

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* รับสมัครพนักงาน Full Time

* เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการข้อมูลผ่านช่องทางโทรศัพท์
* เจ้าหน้าที่ IT Support/Helpdesk

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัยากรบุคคล
โทร : 0-2662-1220-2
ทีอ่ ยู่ : 120/28 ถ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ชื่อ : ฝ่ายทรัยากรบุคคล
โทร : 0-2612-1213
ทีอ่ ยู่ : 128/330 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 30
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
สิงหาคม 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
8 ส.ค. 57 บริษัท ธนำเคม (กรุงเทพ) จำกัด
(908) น้าเข้า จ้าหน่ายและส่งออกวัตถุดิบ
เคมีภัณฑ์

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* พนักงานขายเคมีอุตสาหกรรม

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัยากรบุคคล
โทร : 0-2688-4784-7
ทีอ่ ยู่ : 802/35-36 ซ.วัดจันทร์ใน (ประดู่ 28) ถ.เจริญกรุง

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120

7 ส.ค. 57 บริษัท โตชิบำคอนซูมเมอร์โปรดักส์
(915) (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้า
13 ส.ค. 57 บริษัท เอควิป จำกัด
(932) น้าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมประเภท
ส่งก้าลังทางกล
15 ส.ค. 57 บริษัท แอโรฟลูอิค จำกัด
(947) ผลิตและจ้าหน่ายเครื่องจักรอัตโนมัติ

18 ส.ค. 57 บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลำยแอนซ์
(948) (ประเทศไทย) จำกัด
ให้ค้าปรึกษาทางด้านการตลาด
KYK : บริการจัดหางาน
บริหารงานประชุมวิชาการ

* วิศวกรออกแบบ (ส่วนการผลิตเครื่องซักผ้า)
* วิศวกรไฟฟ้า
* วิศวกรจัดหา
* วิศวกรการผลิต
* วิศวกรฝ่ายขาย
* ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ตลับลูกปืนอุตสาหกรร
* ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ระบบส่งก้าลังทางกล
* ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ กาวอุตสาหกรรม
* Secretary to MD (1)
* Senior Marketing Office (1)
* Sales Engineer (20)
* Electrical Engineer (1)
* พนักงานประสานงาน

ชื่อ : ฝ่ายทรัยากรบุคคล
โทร : 0-2501-1400 ต่อ 2121
ทีอ่ ยู่ : 144/1 ม.5 ส่วนอุตสาหกรรมบางกะดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2315-5515
ทีอ่ ยู่ : 140/23 ม.12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2577-2999 ต่อ 105, 109
ทีอ่ ยู่ : 169/4, 169/5 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.ล้าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2661-7750 ต่อ 221, 217
ทีอ่ ยู่ : 159/21 อ่าคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น14
ห้อง1401แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110

P

P

P

P

-2ข่ำวรับสมัครงำน สิงหำคม 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
19 ส.ค. 57 บริษัท เค.เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(959) ผู้นา้ ทางด้านสินค้ากระดาษทราย
ทุกชนิด

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* ตัวแทนการขายฝ่ายเทคนิค (3)

27 ส.ค. 57 บริษัท วรำภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด * Production / QC
(990) ผลิตซาลาเปา ติ่มซ้า

29 ส.ค. 57 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
(997) Infrastructure Services และ
Enterprise Business Services

* รับนักศึกษาฝึกงาน
- สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
29 ส.ค. 57 บริษัท ผลิตภัณฑ์อำหำร
* รับนักศึกษาฝึกงาน
(998) เชฟช้อย จำกัด
- สาขาวิชาเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหาร
ผลิตและส่งออกกะทิกระป๋อง ผัก-ผลไม้ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อุตสาหการ/เครื่องกล
กระป๋อง
- สาขาบริหารจัดการหรือสาขาบัญชี

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2237-9500-19
ทีอ่ ยู่ : 56/3 อาคารบิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.ทรัพย์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 08-6342-2927
ทีอ่ ยู่ : 524/3 ถ.นครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กทม. 10300
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-22626-0088
ทีอ่ ยู่ : ชั้น 30 อาคารเอ็มโพร์ทาวเวอร์ 195 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2422-5406 ต่อ 18
ทีอ่ ยู่ : 99/9 ม.5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

การสมัคร
1 2
P

หมายเหตุ

P

P

P

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
KYK : บริการจัดหางาน
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

ข่าว...รับสมัครงาน
กันยายน 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
2 ก.ย. 57 บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
(1005) บริการด้านการออกแบบและติดตั้ง
ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน
อุตสาหกรรม
3 ก.ย. 57 บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหำชน)
(1006) ด้าเนินธุรกิจด้านผลิตและจ้าหน่าย
อุปกรณ์และเครื่องกรองน้้า

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* Programmer
* System Engineer
* Sales Engineer
* Software Analyst
* นักศึกษาฝึกงาน

4 ก.ย. 57 บริษัท สินไทย สเปเชี่ยล สตีล จำกัด * Engineer
(1009) ด้าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กเกรด
พิเศษทีต
่ รงตามมาตรฐานโดยเฉพาะ

9 ก.ย. 57 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค
(1021)

9 ก.ย. 57 บริษัท ไอยมิตร จำกัด
(1022) ด้าเนินธุรกิจรับเป็นทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
KYK : บริการจัดหางาน

* แผนกต้อนรับส่วนหน้า
* แผนกแม่บ้าน
* แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
* แผนกช่าง
* Telesales

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัยากรบุคคล
โทร : 0-2835-3539
ทีอ่ ยู่ : 99/9 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น19 ห้อง1907

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2619-8888 ต่อ 403,406
ทีอ่ ยู่ : 43/9 ม.7 ซ.ชูชาติอนุสรณ์ 4 ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2705-0930-1 ต่อ 401
ทีอ่ ยู่ : 103/2 ม.17 ถ.เทพารักษ์
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2246-7800-9
ทีอ่ ยู่ : 9 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กทม. 10400
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2236-1188 ต่อ 1014
ทีอ่ ยู่ : อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 15 ยูนิตเอ
ถ.สีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กทม. 10500

P

P

P

P

-2ข่ำวรับสมัครงำน กันยำยน 2557

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131

วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
12 ก.ย. 57 บริษัท พรีเซิร์ฟด สเปเชียบตี้ จำกัด * วิศวกรเครื่องกล วิศวกรเครื่องเย็น
(1043) ด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารอบแห้ง
* ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
* ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
* เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายผลิต
14 ก.ย. 57 บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ไทย จำกัด * เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์
(1044)

15 ก.ย. 57 บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
(1045) ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย พัฒนา
ผลิตและจ้าหน่ายจอ LED
15 ก.ย. 57 สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
(1047)

19 ก.ย. 57 บริษัท ฮอสพิทอลลิตี้ มำร์เก็ตติ้ง
(1067) คอนเซป จำกัด
ท้าการตลาดให้กับโรงแรมในเครือ
KYK : บริการจัดหางาน
ฮิลตันทัว่ โลก

* วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ
* นักวิจัยและพัฒนาด้าน Electornic/Imagineer
* QA. Technician
* หัวหน้าผลิต
* นักศึกษาฝึกงาน

* พนักงานขายและให้ค้าปรึกษาทางโทรศัพท์

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-3481-2457 ต่อ 118,119
ทีอ่ ยู่ : 77 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.โคกขาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ชื่อ : เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการตลาด
โทร : 0-2233-2112 ต่อ 211
ทีอ่ ยู่ : อาคารสิทธิวรกิจ ชั้น 12เอ 5 ซ.พิพัฒน์
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2688-0860 ต่อ 117,111
ทีอ่ ยู่ : 2/24-25 ซ.เจริญกรุง 78 ถ.เจริญกรุง
แขวง/เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2298-3153
ทีอ่ ยู่ : 21 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กทม. 10900
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2235-7602-4
ทีอ่ ยู่ : 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 12 ถ.สาทรเหนือ
เขตยานนาวา กทม. 10310

การสมัคร
1 2
P

P

P

P

P

หมายเหตุ

-3ข่ำวรับสมัครงำน กันยำยน 2557
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
23 ก.ย. 57 บริษัท โกลเดนท์ ฟำร์ม
(1084) เซ็นเตอร์ จำกัด
ด้าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร
ปศุสัตย์ครบวงจร

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการฝ่ายก่อสร้าง เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี
เจ้าหน้าทีบ่ ุคคล เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายขาย
เจ้าหน้าทีส่ ารสนเทศ เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการตลาด
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมเอกสารระบบคุณภาพ

การติดต่อ
ชื่อ : คุณเอ
โทร : 09-5696-0894
ทีอ่ ยู่ : 100 ม.6 ถ.หัวปลวก
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

การสมัคร
1 2
P

หมายเหตุ

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
ตุลาคม 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
1 ต.ค. 57 บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
(1)
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* วิศวกรออกแบบ
* วิศวกรห้องทดสอบ
* วิศวกรวางแผนผลิต

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัยากรบุคคล
โทร : 0-2182-1033-36 ต่อ 17
ทีอ่ ยู่ : 38/10 ม.3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

6 ต.ค. 57 บริษัท เมทเทิล เมท จำกัด
(25) ผลิตถังแก๊สอัดแรงดัน

8 ต.ค. 57 บริษัท โตชิบำคอนซูมเมอร์โปรดักส์
(36) (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้า

* วิศวกรออกแบบ (4)
* วิศวกรหุน่ ยนต์ (4)

* ข่างเทคนิค (ซ่อมบ้ารุง) ช่างเทคนิค QC & QA
* วิศวกรออกแบบ
* วิศวกรไฟฟ้า
* วิศวกรการผลิต
8 ต.ค. 57 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
* Actuary
(37) จำกัด (มหำชน)
* Department Manager-Industrial
การประกันวินาศภัย
* Underwriter & Marketing-Industrial
* Underwriter-Motor
13 ต.ค. 57 บริษัท อุตสำหกรรมมิตรมงคล จำกัด * วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล
(48) ผลิตและจ้าหน่ายเครื่องส้าอาง
* เจ้าหน้าทีว่ ิจัยและพัฒนา
และสินค้าอุปโภค
* เจ้าหน้าทีว่ ิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
KYK : บริการจัดหางาน
* ช่างซ่อมบ้ารุงไฟฟ้า/เครื่องกล

ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2701-1571-5
ทีอ่ ยู่ : 555 ม.2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2501-1400-18
ทีอ่ ยู่ : 144/1 ม.5 ส่วนอุตสาหกรรมบางกะดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2638-9000 ต่อ 9450
ทีอ่ ยู่ : 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น3 ห้องดี2 ชั้น19
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2899-5262 ต่อ 161-165
ทีอ่ ยู่ : 136 ซ.พระรามที่ 2 ซ. 54 แยก 4
แขวงแสมด้า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

P

P

P

P

-2ตุลาคม 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
14 ต.ค. 57 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์
(59) อะ คำร์ จำกัด
บริการรถเช่าชั้นน้า

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
ผู้จัดการ พนักงานซ่อมรถ การตลาด บัญชี
พนักงานขับรถ บุคคล-ธุรการ ไอที
Sales Telesales

17 ต.ค. 57 บริษัท เอส คิว ดี กรุ๊ป จำกัด
(75) การวางระบบงานไฟฟ้า

* วิศวกรไฟฟ้า

24 ต.ค. 57 บริษัท บิก๊ เบิร์ด เฮ้ำส์ จำกัด
(98) บริการออกแบบและพัฒนาระบบ

* HTML/CSS Developer
* Programmer
* Software Support & Tester
* WEB DISIGNER
* วิศวกรไฟฟ้า
* วิศวกรโยธา
* Substation Project Engineer
* Civil Desing
* วิศวกรฝ่ายขาย

24 ต.ค. 57 บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด
(114) ก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

29 ต.ค. 57 บริษัท เดอะเนเจอร์เทรด จำกัด
(123) จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ Spectroline
KYK : บริการจัดหางาน

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2251-1131
ทีอ่ ยู่ : 1527/1 ถ.เจริญนคร แขวงบางล้าพูล่าง
เขตคลองสาน กทม. 10600
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2437-0100
ทีอ่ ยู่ : 43/9 ม.7 ซ.ชูชาติอนุสรณ์ 4 ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร : 0-2559-2403-4
ทีอ่ ยู่ : 522/36-37 ซ.รามค้าแหน่ง 39 (เทพลีลา 1)
แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2301-7958
ทีอ่ ยู่ : 555/28 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น 14
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2418-1849
ทีอ่ ยู่ : 261/430 ถ.จรัญสนิทวงค์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

P

-3ข่ำวรับสมัครงำน ตุลำคม 2557

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131

วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
29 ต.ค. 57 บริษัท เทลแอนด์เทล พรีเมี่ยม จำกัด * Area Manager
(128) จ้าหน่ายโทรศัพท์มือถือ
* ผู้จัดการสาขา
* รองผู้จัดการสาขา
* พนักงานขายหน้าร้าน

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2888-2197-8 ต่อ 0, 21
ทีอ่ ยู่ : 499 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

การสมัคร
1 2
P

หมายเหตุ

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
พฤศจิกายน 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
6 พ.ย. 57 ธนำคำรยูโอบี
(155)

6 พ.ย. 57 บริษัท เมทเทิล เมท จำกัด
(156) ผลิตถังแก๊สแรงดันสูง

17 พ.ย. 57 บริษัท โตโยต้ำ เค.มอเตอร์ส
(165) ผู้จัดจำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* เจ้าหน้าทีป่ ระจ้าสาขา
* เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดประจ้าสาขา
* เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการขายสินเชื่อเคหะ
* เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์บริการลูกค้า
* วิศวกรออกแบบ (4)
* วิศวกรหุน่ ยนต์ (4)

* พนักงานขายรถยนต์
* เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
* เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี-การเงิน

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัยากรบุคคล
โทร : 0-2343-3000
ทีอ่ ยู่ : 191 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

กทม. 10120

ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2701-1571-5
ทีอ่ ยู่ : 555 ม.2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2261-0989-99 ต่อ 4712-4714
ทีอ่ ยู่ : 769 ซ.สุขุมวิท 43 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

P

P

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)
KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
ธันวาคม 2557 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
16 ธ.ค. 57 บริษัท กิสส์ มำร์เก็ตติ้ง จำกัด
(291) จ้าหน่าย น้าเข้า อุปกรณ์
ฟาร์มปศุสัตย์
19 ธ.ค. 57 บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส
(299) คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* ช่างอีเล็คโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างกล (1)
* ฝ่ายขายประจ้าส้านักงาน (3)
* พนักงานสต็อกสินค้า (1)
* เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายติดต่อต่างประเทศ (1)
* รับนักศึกษาฝึกงาน

23 ธ.ค. 57 iStudy Education Language
(311) School
โรงเรียสอนภาษา

* อาจารย์สอนภาษาชั่วคราว (10)
* พนักงานชั่วคราว (10)

23 ธ.ค. 57 บริษัท ซิตี้วอล์ค จำกัด
(312) กิจการสวนน้้า

* รับนักศึกษาฝึกงาน

24 ธ.ค. 57 บริษัท อำร์เอ็กซ์ จำกัด
ด้าเนินธุรกิจเวชภัณฑ์
KYK :(317)
บริการจัดหางาน
เครื่องมือแพทย์ และศูนย์ Lasik

* ผู้แทนขาย เขตภาคกลาง
* Product Specialist
* Service Engineer

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัยากรบุคคล
โทร : 0-2277-7597
ทีอ่ ยู่ : 1/11-13 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310

ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2202-8000
ทีอ่ ยู่ : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถ.พญาไท
แขวง/เขต ปทุมวัน กทม. 10330
ชื่อ : ฝ่ายบุคลากร
โทร : 0-2642-0442
ทีอ่ ยู่ : 7 อาคาร Fortune ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
ชื่อ : ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โทร : 0-2919-7200 ต่อ 216, 227, 254
ทีอ่ ยู่ : 203 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2910-0950 ต่อ 1265
ทีอ่ ยู่ : 93/90 ซ.ประชานุกูล 2 (รัชดาฯ64)

P

P

P

P

* ผุ้แทนขาย Channel กทม.

ถ.รัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กทม. 10800
-2-

ข่ำวรับสมัครงำน ธันวำคม 2557

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131

วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
25 ธ.ค. 57 บริษัท เอ็กโซติด ฟู้ด จำกัด (มหำชน) * วิศวกรรมไฟฟ้า
(323) ผลิตและส่งออกซอสพริก ซอสปรุงรส * วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องแกง น้้าผักและผลไม้
* วิศวกรรมโลจิสติกส์
* วิทยาการคอมพิวเตอร์

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร :
ทีอ่ ยู่ : 49/42 ม.5 ต.ทุง่ สุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การสมัคร
1 2
P

หมายเหตุ

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
มกราคม 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
9 ม.ค. 58 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
(344) รับปรึกษา ส้ารวจออกแบบ
จัดหาก่อสร้างติดตั้ง และพัฒนาปรับ
ปรุงขยายระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
12 ม.ค. 58 โรงแรมแมนดำรินโอเรียนเต็น
(349) บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มให้
กับงานเลี้ยงระดับประเทศ
27 ม.ค. 58 บริษัท ซีเอส รีเทลซิสเต็ม จำกัด
(410) จ้าหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ด เครื่องอ่าน
บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บัตร

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* เจ้าหน้าทีง่ านด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัยากรบุคคล
โทร : 0-2158-9373
ทีอ่ ยู่ : 554/12 ซ.โรจนมิน ถ.ประชาอุทิศ

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

แขวง/เขตวังทองหลาง กทม. 10310

* พนักงานบริการ
ชื่อ : ฝ่ายทรัยากรบุคคล
* พนักงานเตรียมอาหาร แผนอาหารและเครื่องดื่ม โทร : 0-2659-9000 ต่อ 7361
ทีอ่ ยู่ : 48 ซ.บูรพา ซ.เจริญกรุง 40
เขต/แขวง บางรัก กทม. 10500
Sale Engineer Service & Support
ชื่อ : ฝ่ายบุคลากร
พนักงานต้อนรับ ฝ่ายข้อมูล Website
โทร : 0-2539-2906
เลขานุการ พนักงานคีย์ข้อมูล
ทีอ่ ยู่ : 55/64 ซ.ลาดพร้าว 88 (อรพิน)
พนักงานขับรถส่งของ
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

P

P

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)
KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
5 ก.พ. 58 บริษัท แผ่นเหล็กวิลำสไทย จำกัด
(432) ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
และโครเมี่ยม
5 ก.พ. 58 กลุ่มบริษัทเหรียญทองกำรพิมพ์
(433) บริการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ชั้นน้า
6 ก.พ. 58 Faurecia Emission Control
(436) Technologies (Thailand)
Co., Ltd.
ผลิตชุดท่อไอเสีย
6 ก.พ. 58 บริษัท อลูมเิ นียม เวิร์ค จำกัด
(439) รับเหมาและติดตั้งอลูมิเนียมกระจก

6 ก.พ. 58 มูลนิธิไทยโรดส์
(440) พัฒนาและจัดการรวบรวมข้อมูล
ทัง้ ข้อมูลปฐมภูมิจากการส้ารวจ
KYK : บริการจัดหางาน
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้งาน

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* วิศวกรเครื่องกล (2)
* Calibration Supervisor (1)
* Programmer (1)
* เจ้าหน้าทีข่ าย (2)
ผู้จัดการส่วนผลิต หัวหน้าแผนกผลิต
วิศวกรพัฒนากระบวนการ วิศวกรการผลิต
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานขาย เจ้าหน้าทีก่ ราฟฟิค
เจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อต่างประเทศ
* Welding Engineer (1)

ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน
พนักงานขับรถ และ ส่งเอกสาร
วิศวกรคุมงาน
* รับนักศึกษาฝึกงาน

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคลและสวัสดิการ
โทร : 0-2754-4150-9 ต่อ 314, 302
ทีอ่ ยู่ : 33 ม.10 ซ.เทศบาลส้าโรงใต้ 8ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

ต.ส้าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10310

ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2294-0137 ต่อ 111
ทีอ่ ยู่ : 3706/1 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 35
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ชื่อ : คุณอโนทัย วิศิษฎ์สมวงค์
โทร : 081-861-7989
ทีอ่ ยู่ : 61 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2925-6359
ทีอ่ ยู่ : 54/9 ม.5 ต.ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ชื่อ : มูลนิธิไทยโรดส์
โทร : 0-2938-4376
ทีอ่ ยู่ : 307/308 ชั้น 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 2
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900

P

P

P

P

-2กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
9 ก.พ. 58 บริษัท นิเด็คอีเล็คโทรนิคส์
(451) ประเทศไทย จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนส่วน SPINDLE MOTOR
9 ก.พ. 58 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวำน เมด จำกัด
(452) จัดจ้าหน่ายและให้บริการ เครื่องมือ
แพทย์ เกี่ยวกับ เครื่องเอกซเรย์
และระบบจัดเก็บภาพเอกซเรย์
10 ก.พ. 58 บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
(453) รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง
งานระบบ และออกแบบตกแต่งภายใน

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* Engineering (20)
* Officer (5)
* Technician (20)
* System Engineer (4)
* Technician support (2)
* Digital X-ray Service engineer (2)
* Helpdesk Call Center (2)
ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ ผู้ช่วยวิศวกร
สถาปนิกโครงการ ผู่ช่วยสถาปนิก ช่างส้ารวจ
พนักงานเขียนแบบอาวุโส พนักงานเขียนแบบ
เลขานุการโครงการ
* รับนักศึกษาฝึกงาน

12 ก.พ. 58 บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์
(459) คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายหน้าประกันภัยและให้ค้าปรึกษา
ด้านการจัดการความเสี่ยง
12 ก.พ. 58 บริษัท อินโนเวทีฟอินสทรูเมนต์ จำกัด * เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายขาย (5)
(461) จ้าหน่ายเครื่องมือตรวจวัดความปลอด * เจ้าหน้าทีจ่ ัดท้า ISO 17025
ภัยในการบริการซ่อมบ้ารุเครื่องมือ
KYK : บริการจัดหางาน
เครื่องมือด้านสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร : 0-3533-0742-2 ต่อ 2999
ทีอ่ ยู่ : 44 ม.9 ถ.โรนนะ
ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุทธยา 13210
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2514-0314-7, 081-267-5107
ทีอ่ ยู่ : 2521/34 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร : 0-2947-9151-4
ทีอ่ ยู่ : 898 ซ.นวมินทร์ 76 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2298-0394 ต่อ 602
ทีอ่ ยู่ : 979/77 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
แขวงสามเสน เขตพญาไทย กทม. 10400
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2938-3303-4 ต่อ 102
ทีอ่ ยู่ : 72 อาคารพีเอวี ชั้น 6A ซ.ลาดพร้าว 42
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

P

-3กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
12 ก.พ. 58 บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด * ต้าแหน่งช่างไฟฟ้า
(462) บริการขายและให้เช่า จอแอลอีดี
* ต้าแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์
ระบบแสง สี เสียง ครบวงจร
12 ก.พ. 58 บริษัท คินูงำว่ำ (ไทยแลนด์) จำกัด
(463) ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนประกอบ
ของยานพาหนะ

* ต้าแหน่งล่ามภาษาญีป่ นุ่
* ต้าแหน่งวิศวกรรมอุตสาหกรรม

13 ก.พ. 58 บริษัท ฮิตำชิ คอมเพรสเซอร์
(467) (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตคอมเพรสเซอร์ส้าหรับตู้เย็น
และตู้แช่
16 ก.พ. 58 บริษัท เปอร์มำเฟล็กซ์ จำกัด
(472) ผลิตและจ้าหน่ายกาวอุตสาหกรรม

* Engineer
* Safety Officer
* Sales Officer

16 ก.พ. 58 บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด
(473) ด้าเนินธุรกิจด้านงานวิศวกรรม
ทีป่ รึกษา
KYK : บริการจัดหางาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต เจ้าหน้าทีว่ ิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมคุณภาพ พนักงานขาย
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมคุณภาพ พนักงานซ่อมบ้ารุง
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด Social media
* นักธรณีวิทยา (1)
* วิศวกรโยธา (2)
* ช่างเทคนิคสนาม (2)
* พนักงานเขียนแบบ (2)

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2732-0117-20
ทีอ่ ยู่ : 101/4 ซ.รามค้าแหง 50 ถ.รามค้าแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-3572-3391
ทีอ่ ยู่ : 78/2 ม.2 ต.สนับทึบ
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-3533-0819-29 ต่อ 109
ทีอ่ ยู่ : 1/65 ม.5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2709-3344
ทีอ่ ยู่ : 819 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.14
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2745-6315-6
ทีอ่ ยู่ : 589/85 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P
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P

-4กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
23 ก.พ. 58 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค
(496)

23 ก.พ. 58 บริษัท ครำวด์คอม จำกัด
(498) น้าเข้าโซลูชั่นด้านไอที

26 ก.พ. 58 บริษัท มีดไี ซน์แอนด์ไอ จำกัด
(499) ปรึกษางานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
และตกแต่งภายใน
27 ก.พ. 58 บริษัท ไทย เทอร์โบ
(508) เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
รับปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และ
จ้าหน่าย
27 ก.พ. 58 บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
(509) ก่อสร้างเขื่อนประตูระบายน้้า
ท่อส่งน้้า และระบบป้องกันน้้าท่วม
KYK : บริการจัดหางาน

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* Front Office
* Housekeeping
* Food & Beverage
* POMEC
* Strategic Planning and Sales
Representative (3)
* Programmer (1)
* วิศวกรโยธา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีและการเงินต่างประเทศ
ช่างซ่อมบ้ารุง พนักงานซ่อมบ้ารุง
Sales Engineer IT Support&Help Desk
วิศวกรโยธา วิศวกรสนาม วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรประมาณราคา วิศวกรอุตสาหการ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรไฟฟ้า ช่างส้ารวจ
ผู้ช่วยช่างส้ารวจ พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2246-7800
ทีอ่ ยู่ : 9 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กทม. 10400
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2692-8599
ทีอ่ ยู่ : 200 อาคาร ทศพล ชั้น 4 ห้อง 4D
แขวงรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10130
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2656-6776
ทีอ่ ยู่ : 93/21 อาคารฮอลลีวูดสตรีท ถ.พญาไท
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2903-3795-8 ต่อ 114
ทีอ่ ยู่ : 68/79 ม.6 ซ.บางใหญ่ซิตี้ ถ.กาญจนาภิเษก
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2932-7788
ทีอ่ ยู่ : 555 ซ.ลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P
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P

-5กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
27 ก.พ. 58 บริษัท อัลลำยด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด * วิศวกรไฟฟ้า
(512) ผลิตโซ่ล้าเลียง โซ่ส่งก้าลังทีใ่ ช้ใน
* วิศวกรเครื่องกล
อุตสาหกรรม ออกแบบและสร้างเครื่อง * Welding Appication Engieering
จักรในอุตสาหกรรมผลิตยางแท่ง
* Sals Engineer

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-3454-1293-4
ทีอ่ ยู่ : 90 ม.5 ถ.แสงซูโต ต.ท่ามะกา
อ.ท่ามะกา จ.การญจนบุรี 71120

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
มีนาคม 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
2 มี.ค. 58 บริษัท พลำเซส ไฮ-เทค จำกัด
(516) ธุรกิจเกี่ยวกับ แม่พิมพ์ การปัม๊ โลหะ
ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก
3 มี.ค. 58 บริษัท บำงกอกแอธเลติก จำกัด
(518) ผู้จ้าหน่ายรองเท้ากีฬา

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* MOLD DESION ENGINEERING

* พนักงาน PART TIME

5 มี.ค. 58 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด(มหำชน) * วิศวกรฝ่ายวิศวกรรม
(519) ผลิตถังแก๊สทนความดัน
* วิศวกรฝ่ายผลิต
* Sales Executive
* เจ้าหน้าทีร่ ะบบควบคุมภายใน
9 มี.ค. 58 บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
* ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
(527) ผู้น้าเข้าระบบรักษาความปลอดภัย
* ช่างบริการภายนอก
ครบวงจรและจัดจ้าหน่ายอุปกรณ์
* IT Support
รักษาความปลอดภัย
* Programmer
9 มี.ค. 58 บจก. เทคนิฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล * เจ้าหน้าทีผ่ ลิต
(528) ธุรกิจด้านผลิตและแปรรูปอาหาร
* เจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพ
KYK : บริการจัดหางาน

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร : 035-350-051-4
ทีอ่ ยู่ : 109 ม.5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2689-8345 ต่อ 2200, 2201
ทีอ่ ยู่ : 611/210-3 ซ.วัดจันทร์ใน
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2895-4139-54 ต่อ 314
ทีอ่ ยู่ : 92 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 4 แขวงแสมด้า
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2733-9071-4 ต่อ 126
ทีอ่ ยู่ : 2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 037-455-742 ต่อ 125
ทีอ่ ยู่ : 454/13 ซ.6 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

P

-2มีนาคม 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
17 มี.ค. 58 บมจ. ไทยนำมพลำสติกส์
(556) บริษัทชั้นน้าด้านหนังเทียมและ
พลาสติก

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ

* รับสมัครพนักงานหลายต้าแหน่ง
การศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
18 มี.ค. 58 บจก. สยำมรุ่งเรืองฟู้ดแอนด์เบเกอรี่ * รับสมัครงาน Part Time
(561) ผลิตขนมปัง-เบเกอรี่

20 มี.ค. 58 บริษัท ที.บี.พี.พับลิชเคชั่น จำกัด
(574) บริการด้านการบริหารและจัดการสื่อ
การตลาด

* Advertising Sales Supervisor
* Advertising Sales Executive
* Exhibition Sales Supervisor
* Exhibition Sales Executive
24 มี.ค. 58 บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด * รับนักศึกษาฝึกงาน
(586) ออกแบบระบบต่างๆ ส้าหรับงาน
ขนส่งสินค้า
26 มี.ค. 58 บริษัท เมคคำนิก้ำ จำกัด
(589) น้าเข้า จัดจ้าหน่าย และ วางระบบ
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
KYK : บริการจัดหางาน

* Technical Support
* Sales Engineer
* พนักงานคลังสินค้า
* ข่างซ่อมบ้ารุง

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร : 0-2810-3000 ต่อ 159, 160
ทีอ่ ยู่ : 40 ม.7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่ แบน
จ.สมุทรสาคร 74130
ชื่อ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทร : 034-834-475
ทีอ่ ยู่ : 42/2 ม.3 ถ.พระราม 2 ต.นาดี
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2967-9999
ทีอ่ ยู่ : ตึกช้าง ชั้น 21 โซน B
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2663-0137-8
ทีอ่ ยู่ : 318/8-9 ซ.สุขุมวิท 22
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2615-7030 ต่อ 6218, 6217
ทีอ่ ยู่ : 27/10 ซ.พหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

P

-3มีนาคม 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
26 มี.ค. 58 บริษัท มำสเตอร์ แปลน 101 จำกัด
(591) รับสร้างบ้านหรู แบบครบวงจร

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ

การติดต่อ

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

* วิศวกรควบคุมงาน / โฟร์แมนก่อสร้าง
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
* วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
โทร : 0-2105-6299 ต่อ 301
* สถาปนิกประสานงานโครงการ
ทีอ่ ยู่ : 24 ซ.ลาดพร้าว 101 (ซ.50) แขวงคลองจั่น
* เจ้าหน้าทีเ่ ขียนแบบตกแต่งภายใน
เขตบางกะปิ กทม. 10240
27 มี.ค. 58 บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
* ช่างซ่อมบ้ารุง
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
P
(600) การน้าเข้าและผลิตโคมไฟฟ้า
* ช่างเขียนแบบ/ช่าง CNC
โทร : 0-2212-5172
อุปกรณ์ไฟฟ้า และเซรามิค
* ช่างกลโลหะ
ทีอ่ ยู่ : 3761/428 ตรอกนอกเขต ถ.จันทร์
* ช่างแม่พิมพ์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
31 มี.ค. 58 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
* เจ้าหน้าทีแ่ นะน้าหนังสือ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
P
(604) ธุรกิจพาณิชยกรรม น้าเข้า-ส่งออก
* เภสัชกร
โทร : 0-2367-1403
การผลิตและการให้บริการ
* ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
ทีอ่ ยู่ : ชั้น 6 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ถ.สุขุมวิท 42
* พนักงานประจ้าร้าน
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
31 มี.ค. 58 บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด * Senior Quality Engineer
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
P
(605) ธุรกิจเกี่ยวกับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
* Senior Planing Supervisor
โทร : 0-2709-3156-62
* Engineer / Supervisor
ทีอ่ ยู่ : 677 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 11A
* Safety Officer
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)
KYK : บริการจัดหางาน
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

ข่าว...รับสมัครงาน
เมษายน 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
1 เม.ย. 58 บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด
(622) ผลิตและจ้าหน่ายคอนกรีตอัดแรง

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* Design Engineer (5)

3 เม.ย. 58 บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด * วิศวกรโยธา
(626) ด้านทีป่ รึกษาบริหารและควบคุมงาน * สถาปนิกควบคุมงานก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคาร
3 เม.ย. 58 บริษัท เวคเตอร์ อินโฟเทค
* วิศวกรฝ่ายขาย
(627) (ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจ Industrial Network &
Telecommunication Solutions
3 เม.ย. 58 บริษัท โตชิบำคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค QC วิศวกรออกแบบ
(628) (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรการผลิต
ผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้าเพือ่ การ
Tool & Die Engineer Senior Engineer
ส่งออก
QC Engineer Procurement Engineer
9 เม.ย. 58 บจก. เอ.แอล.เอ็ม.ที (ประเทศไทย) * Engineer (Production Engineer) (3)
(629) ผลิตแม่พิมพ์รีดลวดและหินเจียรเพชร * Engineer (Maintenance Engineer) (2)
* Sales Engineer

KYK : บริการจัดหางาน

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2562-0765-9 ต่อ 11, 30
ทีอ่ ยู่ : อาคาร พีบีแอล กรุ๊ป 8/11 ซ.อมรพันธ์นิเวศน์4
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2676-5800-3 ต่อ 126
ทีอ่ ยู่ : 25 อาคาร เค.เอส.ชั้น 4 ซ.สาทร 9 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2171-7891-2
ทีอ่ ยู่ : 36/2 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2501-1400-18 ต่อ 2121, 2126
ทีอ่ ยู่ : 144/1 ม.5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 038-522-291-5
ทีอ่ ยู่ : 90/2 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเวล์โกรว์
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

P

-2เมษายน 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
9 เม.ย. 58 บจก. ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส
(630) จ้าหน่ายกล่องสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม
9 เม.ย. 58 บริษัท เอเชีย-แปซิฟิค ริสค์
(631) คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายหน้าประกันภัยและให้ค้าปรึกษา
ด้านการจัดการความเสี่ยง
9 เม.ย. 58 บริษัท เอ็มบ็อกซ์ มัลติมเี ดีย จำกัด
(644) ผลิตและจ้าหน่ายสินค้าภายใต้
ตราสัญลักษณ์ MBOX

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* วิศวกร

* รับนักศึกษาฝึกงาน

* Software Engineer
* Education Technology
* Network Engineer
* Web Masters
9 เม.ย. 58 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
* โปรแกรมเมอร์
(647) ธุรกิจพัฒนาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
* นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
ส้าเร็จรูป
* System Engineer
* Account Support
16 เม.ย. 58 บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด
* Sales Engineer
(659) ตัวแทนจ้าหน่าย Inverter/Soft-start * Service Engineer
ABB
* Instrument Engineer
KYK : บริการจัดหางาน

การติดต่อ
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร : 0-2877-8084
ทีอ่ ยู่ : 250-252 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กทม. 10600
ชื่อ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทร : 0-2298-0394 ต่อ 602
ทีอ่ ยู่ : 979/77 ชั้น 23 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
แขวงสามเสน เขตพญาไท กทม. 10400
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2275-3471-3
ทีอ่ ยู่ : 45 ซ.ประชาราษฏร์บ้าเพ็ญ 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2880-8800
ทีอ่ ยู่ : 12-13 ซ.บรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2530-9090 ต่อ 112
ทีอ่ ยู่ : 1683 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซ.9 ถ.ศรีราชา
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
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-3เมษายน 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
การสมัคร
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
การติดต่อ
หมายเหตุ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
1 2
29 เม.ย. 58 บริษัท มำสเตอร์ แปลน 101 จำกัด * วิศวกร
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
P
(683) รับสร้างบ้านหรู แบบครบวงจร
* เจ้าหน้าทีป่ ระมาณราคา
โทร : 0-2105-6299 ต่อ 301
บริการด้านงานออกแบบ ก่อสร้าง
* สถาปนิก มัณฑนากร
ทีอ่ ยู่ : 24 ซ.ลาดพร้าว 101 (ซ.50) แขวงคลองจั่น
ตกแต่งภายใน
* เจ้าหน้าทีเ่ ขียนแบบตกแต่งภายใน
เขตบางกะปิ กทม. 10240
หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

KYK : บริการจัดหางาน

ข่าว...รับสมัครงาน
พฤษภาคม 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
1 พ.ค. 58 บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
(695) การให้บริการข้อมูลและ ระบบข้อมูล
ข่าวสารการลงทุน แบบเรียลไทม์
6 พ.ค. 58 บริษัท รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จำกัด
(705) (มหำชน) ผู้ให้บรการรถไฟฟ้า
โครงการการรถไฟฟ้ามหานคร
12 พ.ค. 58 บริษัท พีดบั บลิวเอชแอล
(715) วิศวกรทีป่ รึกษำ จำกัด

12 พ.ค. 58 บริษัท อุตสำหกรรมน้ำตำลบ้ำนไร่
(719) จำกัด
ผู้ผลิตน้้าตาลทรายในตราสินค้า ชื่อ
"ลิน"
22 พ.ค. 58 บริษัท โปรซอฟ คอมเทค จำกัด
(755) ผู้ผลิตและจ้าหน่ายซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์

KYK : บริการจัดหางาน

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ
* เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์

การติดต่อ

ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2022-6200 ต่อ 404
ทีอ่ ยู่ : 466 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
* วิศวกร
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2354-2000 ต่อ 3101-3107
ทีอ่ ยู่ : 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
* วิศวกรโครงสร้าง
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-3316-1250-5
ทีอ่ ยู่ : 12/555 ถ.บางนา-ตราด บางพลี
สมุทรปราการ 10540
* วิศวกร นักเคมี จนท.การผลิต
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
* นักวิชาการเกษตร
โทร : 0-5659-6717 ต่อ 119
* จนท. ส่งเสริมชาวไร่
ทีอ่ ยู่ : 88 ม.12 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่
* จนท. ธุรการทัว่ ไป
จ.อุทัยธานี 61140
* พนักงานและนักศึกษาฝึกงาน Programmer
ชื่อ : ฝ่ายบุคคล
* พนักงานและนักศึกษาฝึกงาน System Analyst โทร : 02-739-5926-7
* พนักงานและนักศึกษาฝึกงาน บริหารธุรกิจ
ทีอ่ ยู่ : 2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถ.รามค้าแหง
* เจ้าหน้าทีว่ างระบบโปรแกรมส้าเร็จรูป
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

P

P

P

P

-2พฤษภาคม 2558 กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1131
วันที่
ชื่อสถานประกอบการ
(เลขที่ นน.)
ประเภทธุรกิจ
25 พ.ค. 58 บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี
(758) ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด
ตัวแทนจ้าหน่ายรถยนต์โตโยต้า

ต้าแหน่งงาน/รายละเอียดทีเ่ ปิดรับ

การสมัคร
หมายเหตุ
1 2
P

ชื่อ : นางจิตนภา เสาวิจิตร
โทร : 02-950-5000 ต่อ 2202-2203
ทีอ่ ยู่ : 68/29 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
26 พ.ค. 58 ENERGY PRO CORPORATION
* วิศวกร
ชื่อ : ผู้ประสานงาน
P
(763) LTD.
โทร : 08-0485-6464
ทีอ่ ยู่ : 23/14 Soi Soonvijai Bangkapi Huaykwag
Bangkok 10320
29 พ.ค. 58 บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
* วิศวกรงานโครงสร้าง
ชื่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
P
(778) เป็นบริษัทวิศวกรทีป่ รึกษาบริหารและ * วิศวกรงานระบบ
โทร : 02-751-5100-5 ต่อ 25
ควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาด
* สถาปนิก
ทีอ่ ยู่ : 1858/13-14 ถ.บางนา-ตราด แขวง/เขต
ใหญ่
บางนา กรุงเทพฯ 10260
หมายเหตุ * การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครทีก่ ลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี 2จพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)
* เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง, ส้าเนาวุฒิการศึกษา, ส้าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่น ๆ (ถ้ามี)

KYK : บริการจัดหางาน

* พนักงานขาย
* ช่างยนต์
* ช่างซ่อมบ้ารุง

การติดต่อ

