ข่าว...รับสมัครงาน
กันยายน 2558 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1314
วันที่
(เลขที่ นน.)

ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทธุรกิจ

4 ก.ย. 58
(1059)

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด
ธุรกิจรถยนต์ ครอบคลุมธุรกิจเกี่ยวกับ
รถยนต์

8 ก.ย. 58
(1062)

บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จากัด
ผลิต และจาหน่าย ให้บริการเกี่ยวกับ
เครื่องมือแพทย์

10 ก.ย. 58
(1071)

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัค ชัน่
จากัด

ธุรกิจประเภทการก่อสร้างถนน สะพาน
และอุโมง

การสมัคร
ตาแหน่งงาน/รายละเอียดที่เปิดรับ

การติดต่อ

หมายเหตุ
1

IT Support for Training, Business
Planning Support, Sales
Administration office, Sales &
Marketing Coordinator,
Sales & IT Support
รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน

ชื่อ : (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 02-792-2000
ที่อยู่ : 1088 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร
เขตจตุจักร กทม. 10900

√

ชื่อ : (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 0-2434-0060
ที่อยู่ : 449,451 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700

√

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, พนักงานสโตร์,
เจ้าหน้าที่บัญชี,
ธุรการ, เจ้าหน้าที่การเงิน

ชื่อ : (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 086-318-8841
ที่อยู่ : 50 ซ.งามวงศ์วาน 47 แยก 20
(ซ.ชินเขต 2/18) แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210

√

2

หมายเหตุ 1. การสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสารสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครที่กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟ้มข่าวงานและบอร์ดข่าวงาน กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 (40 ปี มจพ.) และบอร์ดข่าวงานของคณะที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารประกอบจดหมายหรือใบสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง. สาเนาวุฒิการศึกษา, สาเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (ชาย), อื่นๆ (ถ้ามี)
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ข่าว...รับสมัครงาน
กันยายน 2558 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1314
วันที่
(เลขที่ นน.)

ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทธุรกิจ

การสมัคร
ตาแหน่งงาน/รายละเอียดที่เปิดรับ

การติดต่อ

หมายเหตุ
1

11 ก.ย. 58
(1073)

บริษัท คาร์บอน คิงส์ จากัด
ทาธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

วิศวกรฝ่ายผลิต 2 อ. ,ช่างเทคนิค 2 อ.
ชื่อ : นายภคนันท์ บรรณาวรรณ
พนักงานขาย 2 อ. , พนักงานธุรการ 2 อ.
(ฝ่ายบุคคล)
พนักงานบัญชี 1 อ.
โทร : 02-873-4700
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
ทีอ่ ยู่ : 7 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 4
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140

√

28 ก.ย. 58
(1124)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)
ทาธุรกิจเครื่องดื่ม และอื่นๆ

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ชื่อ : (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 02-785-5555 ต่อ 5865
ที่อยู่ : 14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900

√

29 ก.ย. 58
(1128)

บริษัท เบรวินี่ (ประเทศไทย) จากัด
ธรุกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องกล

งานวิศวกรรม
- งานวิศวกรซ่อมบารุง
- งานวิศวกรการผลิต งานวิศวกรโรงงาน
- งานวิศวกรเครื่องกล
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ชื่อ : (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 081-578-7474
ที่อยู่ : 120/26 หมู่บ้านสุขสันต์ 10
ซ.กาญจนาภิเษก 5 ถ.กาญจนาภิเษก
.
แขวงหลักสอง บางแค กทม. 10160

√

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ติดต่อประสานงานกับ
Supplier จัดทาเอกสารของแผนกจัดซื้อ

ชื่อ : (ฝ่ายบุคคล)
โทร : 03-481-2356
ที่อยู่ : 138 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000

30 ก.ย. 58
(1133)

บริษัท อังประภาสตีล จากัด
ศูนย์รับซื้อหรือกระจายเศษเหล็ก

.

√

2

