ข่าว...รับสมัครงาน
มกราคม 2559 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1314
วันที่
(เลขที่ นน.)

ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทธุรกิจ

การสมัคร
ตาแหน่งงาน/รายละเอียดที่เปิดรับ

การติดต่อ

หมายเหตุ
1

4 ม.ค. 59
(02)

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส
ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
จำหน่ำยรถยนต์ ศูนย์บริกำร และ
จำหน่ำยอะไหล่

พนักงำนขำยรถยนต์, เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร,
เจ้ำหน้ำที่บัญชี-กำรเงิน,สวัสดิกำรพนักงำน,

6 ม.ค. 59
(08)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น รับสมัครนักศึกษำกำลังศึกษำอยู่ระดับชั้นปีที่
จากัด (มหาชน)
3-4 ทุกสำขำวิชำ
ธุรกิจให้บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ในประเทศไทย

11 ม.ค. 59
(16)

บริษัท โกลบอล เมช จากัด
บริกำรด้ำน Network และ Telecom
Security System และด้ำนเทคโนโลยี
สื่อสำรสำรสนเทศ

พนักงำนขำย หลำยอัตรำ

ชื่อ : คุณวิษณุ บุญหนู
โทร : 0-2261-0989 - 99
ที่อยู่ : 769 ซ.สุขุมวิท 43 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
10110
ชื่อ : ธณัทอร ตระกูลวงษ์
โทร : 08-1483-8414
ที่อยู่ : 319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 24-41
ถ.พญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2509-9988
ที่อยู่ : อำคำรธนภัทรพรอพเพอตี้ ชั้น 2 350
ถ.รำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน
กรุงเทพฯ 10230

2

√

√

√

หมำยเหตุ 1. กำรสมัคร (1) ติดต่อ/ส่งเอกสำรสมัครงำนไปยังบริษัทโดยตรง (2) รับใบสมัครที่กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ชั้น 8 และ ศูนย์บริกำรนักศึกษำ ชั้น 1 (40 ปี มจพ.)
2. ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟ้มข่ำวงำนและบอร์ดข่ำวงำน กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ชั้น 8 (40 ปี มจพ.) และบอร์ดข่ำวงำนของคณะที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสำรประกอบจดหมำยหรือใบสมัครงำน ได้แก่ รูปถ่ำยหน้ำตรง. สำเนำวุฒิกำรศึกษำ, สำเนำบัตรประชำชน+ทะเบียนบ้ำน, หลักฐำนทำงทหำร (ชำย), อื่นๆ (ถ้ำมี)
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หมายเหตุ
1

11 ม.ค. 59
(20)

บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จากัด
วิศวกร 1 อ.
ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและโครเมี่ยม QC Supervisor 1 อ.
เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 1 อ.
เจ้ำหน้ำที่ขำย 2 อ.

18 ม.ค. 59
(43)

บริษัท โอลีน จากัด
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช
และน้ำดื่ม

นิติกร (ป.ตรี สำขำนิติศำสตร์)
เจ้ำหน้ำที่บุคคล (ป.ตรี ทุกสำขำ)
โอเปอเรเตอร์ (ป.ตรี ทุกสำขำ)

27 ม.ค. 59
(61)

บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์
(ประเทศไทย) จากัด
ผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้ำ

28 ม.ค. 59
(69)

บริษัท ซี.อาร์. เซ็นเตอร์
วิจัยเกี่ยวกับสินค้ำอุปโภค ทำหน้ำที่เป็น
สื่อกลำงระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภค

ช่ำงเทคนิค, ช่ำงเทคนิค QC, วิศวกรออกแบบ,
วิศวกรกำรผลิต, Procrement Engineer,
Safety Qfficer, QA Supervisor, HR Staff,
Accounting Staff, Electrcal Engineer,
Staff, ช่ำงคุมเครื่องจักร
พนักงำนสัมภำษณ์ (FIELD WORKER)

ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2754-4150 - 9
ที่อยู่ : 33 ม.10 ซ.เทศบำลสำโรงใต้ 8
ถ.ปู่เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2254-9703
ที่อยู่ : 33/21-23 สุขุมวิท 11 คลองเตยเหนือ
วัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

√

ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2501-1400 – 18 ต่อ 2121, 2126
ที่อยู่ : 144/1 ม.5 ถ.ติวำนนท์
สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี อ.เมือง
จ.ปทุมธำนี 12000
ชื่อ : ฝ่ำยบุคคล
โทร : 0-2658-0744 - 8
ที่อยู่ : 989 อำคำรสยำมทำวเวอร์ ชั้น 10
ถ.พระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

√

√
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