
ล ำดับ ช่ือบริษัทไทย ท่ีอยู่เลขท่ี หมู่บ้ำน/

อำคำร

ช้ัน ซอย ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณี

ย์

ประเภทกิจกำร/

ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์

ต้องกำรรับ

นักศึกษำในสำขำ

จ ำนวน

นักศึกษำ

คุณสมบัติของ

นักศึกษำและ

ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ

ลักษณะงำนท่ี

มอบหมำยให้นักศึกษำ

ลักษณะงำนท่ี

นักศึกษำต้อง

ปฏิบัติ

ค่ำตอบแท

น

ท่ีพัก รถ สวัสดิก

ำรอ่ืนๆ

1 บริษัทซีพีเอ็น โคราช จ ากัด 990,998 - - - มิตรภาพ-

หนองคาย

ในเมือง เมือง

นครราชสีมา

นครราชสีมา 30000 ศูนย์การค้า สาขาวิชาการจัดการ 2 ตามลักษณะงานของ

แต่ละแผนก

ตามลักษณะงานของแต่

ละแผนก

ตามลักษณะงาน

ของแต่ละแผนก

ไม่มี ไม่มี -

2 บริษัทซีพีเอ็น โคราช จ ากัด 990,998 - - - มิตรภาพ-

หนองคาย

ในเมือง เมือง

นครราชสีมา

นครราชสีมา 30000 ศูนย์การค้า สาขาวิชาการเงิน 2 ตามลักษณะงานของ

แต่ละแผนก

ตามลักษณะงานของแต่

ละแผนก

ตามลักษณะงาน

ของแต่ละแผนก

ไม่มี ไม่มี

3 บริษัทซีพีเอ็น โคราช จ ากัด 990,998 - - - มิตรภาพ-

หนองคาย

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ศูนย์การค้า สาขาวิชาการตลาด 2 ตามลักษณะงานของ

แต่ละแผนก

ตามลักษณะงานของแต่

ละแผนก

ตามลักษณะงาน

ของแต่ละแผนก

ไม่มี ไม่มี

4 บริษัทซีพีเอ็น โคราช จ ากัด 990,998 - - - มิตรภาพ-

หนองคาย

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ศูนย์การค้า สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

1 ตามลักษณะงานของ

แต่ละแผนก

ตามลักษณะงานของแต่

ละแผนก

ตามลักษณะงาน

ของแต่ละแผนก

ไม่มี ไม่มี

5 บริษัทซีพีเอ็น โคราช จ ากัด 990,998 - - - มิตรภาพ-

หนองคาย

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ศูนย์การค้า สาขาวิชาวิศวกรรม

การท าความเย็น

และการปรับอากาศ

1 ตามลักษณะงานของ

แต่ละแผนก

ตามลักษณะงานของแต่

ละแผนก

ตามลักษณะงาน

ของแต่ละแผนก

ไม่มี ไม่มี

6 บริษัทซีพีเอ็น โคราช จ ากัด 990,998 - - - มิตรภาพ-

หนองคาย

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ศูนย์การค้า สาขาวิชา

เทคโนโลยี

ออกแบบนิเทศศิลป์

1 ตามลักษณะงานของ

แต่ละแผนก

ตามลักษณะงานของแต่

ละแผนก

ตามลักษณะงาน

ของแต่ละแผนก

ไม่มี ไม่มี

7 บริษัทซีพีเอ็น โคราช จ ากัด 990,998 - - - มิตรภาพ-

หนองคาย

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ศูนย์การค้า สาขาวิชาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร

สากล

1 ตามลักษณะงานของ

แต่ละแผนก

ตามลักษณะงานของแต่

ละแผนก

ตามลักษณะงาน

ของแต่ละแผนก

ไม่มี ไม่มี

8 บริษัท โคราชโรงสียงสงวน 

จ ากัด

282 หมู่ 1 สุรนารายณ์ โคกสูง เมือง นครราชสีมา 30310 โรงสีข้าว ผลิต 

จ าหน่ายและ

ส่งออกข้าวสาร

ไม่มี ไม่มี

9 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช 

จ ากัด

111 หมู่ 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110 ผลิตและจ าหน่าย

น  าตาลทราย

วิศวกรรมไฟฟ้า เพศชาย/หญิง, เกรด

2.50ขึ นไป

2,400 ไม่มี

ประกำศต ำแหน่งงำน ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 1/2563



10 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช 

จ ากัด

111 หมู่ 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110 ผลิตและจ าหน่าย

น  าตาลทราย

อิเล็กทรอนิกส์ เพศชาย/หญิง, เกรด

2.50ขึ นไป

2,400 ไม่มี

11 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช 

จ ากัด

111 หมู่ 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110 ผลิตและจ าหน่าย

น  าตาลทราย

เคร่ืองกล เพศชาย/หญิง, เกรด

2.50ขึ นไป

2,400 ไม่มี

12 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช 

จ ากัด

111 หมู่ 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110 ผลิตและจ าหน่าย

น  าตาลทราย

การจัดการ เพศชาย/หญิง, เกรด

2.50ขึ นไป

2,400 ไม่มี

13 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช 

จ ากัด

111 หมู่ 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110 ผลิตและจ าหน่าย

น  าตาลทราย

บัญชี เพศชาย/หญิง, เกรด

2.50ขึ นไป

2,400 ไม่มี

14 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิส

เต็มส์ โคราช จ ากัด

398 6 - - - หนองระเวียง เมือง

นครราชสีมา

นครราชสีมา 30000 อะไหล่ยานยนต์ ขึ นอยู่กับทางต้นสังกัด

มอบหมายให้

ขึ นอยู่กับทางต้น

สังกัดมอบหมายให้

3,500 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ข้าว

เปล่า

ฟรี 

อุปกรณ์

เซฟตี 

15 สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟค

เจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

888 6 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 30000 อุตสาหกรรม

เคร่ืองจักร

วิศวกรรมไฟฟ้า 1 เรียนรู้เก่ียวกับการซ่อม

บ ารุงรักษา เช่น ระบบ

ไฟฟ้า ระบบ

สาธารณูปโภค

การจัดการระบบ

ไฟฟ้าและระบบ

สาธารณูปโภคใน

โรงงาน

3,000 ไม่มี ชุด

ท างาน

16 สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟค

เจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

888 6 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 30000 อุตสาหกรรม

เคร่ืองจักร

การจัดการท่ัวไป 1 เพศหญิง ทางบริษัท

ขอคัดเลือกและ

สัมภาษณ์นักศึกษา

ก่อนเข้าฝึกงาน

จัดท าเอกงานเก่ียวกับ

งานฝ่ายบุคคล

จัดท าเอกงาน

เก่ียวกับงานฝ่าย

บุคคล

3,000 ไม่มี ชุด

ท างาน

17 ธนาคารออมสินสาขาถนน

จอมพล

525 - 1 - จอมพล ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 สถาบันการเงิน บริหารธุรกิจทุก

สาขา

4 ขยันท างาน อดทน ไม่

เก่ียงงาน มีมนุษย์

สัมพันธ์ท่ีดี

ท าเอกสาร   ตรวจสอบ

เอกสาร บันทึกข้อมูล

ท างานเก่ียวกับ

ด้านเงินฝากและ

สินเช่ือ

0 ไม่มี ไม่มี



18 บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จ ากัด 273 หมู่ 2 - - - - ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 ผลิตแม่พิมพ์และ

ชิ นส่วนโลหะป้ัม

ขึ นรูป

วิศวกรรมอุตสา

หการ

2 เพศชาย ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์

,ซ่อมบ ารุงแม่พิมพ์

ผลิตชิ นส่วน

แม่พิมพ์,ซ่อม

บ ารุงแม่พิมพ์

5,200 ไม่มี อาหาร

กลางวัน

 (ฟรี),

ชุด

ท างาน

19 บริษัทเอ็นอีพี 

อสังหาริมทรัพย์และ

อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

999/5 หมู่ 1 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 ผลิตกระสอบ

พลาสติกสาน

ทุกสาขา 20 งานเอกสาร, วิจัย และ

อ่ืนๆ

งานเอกสาร, วิจัย 

และอ่ืนๆ

3,000 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

20 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

สุรินทร์

214 - - - สุรินทร์-ช่อง

จอม

เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 หน่วยงานราชการ การจัดการท่องเท่ียว งานธุรการ  งานวิชาการ

  การบรรยายน าชม

บรรยายน าชม  

จัดท าเอกสาร

วิชาการ  งานอ่ืน

ตามท่ีได้รับ

ไม่มี ไม่มี

21 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

สุรินทร์

214 - - - สุรินทร์-ช่อง

จอม

เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 หน่วยงานราชการ การโรงแรม งานธุรการ  งานวิชาการ

  การบรรยายน าชม

บรรยายน าชม  

จัดท าเอกสาร

วิชาการ  งานอ่ืน

ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย

ไม่มี ไม่มี

22 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

สุรินทร์

214 - - - สุรินทร์-ช่อง

จอม

เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 หน่วยงานราชการ ประวัติศาสตร์ งานธุรการ  งานวิชาการ

  การบรรยายน าชม

บรรยายน าชม  

จัดท าเอกสาร

วิชาการ  งานอ่ืน

ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย

ไม่มี ไม่มี

23 ส านักงานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิ

เอท

491/27 สีลม

พลาซ่า

1 - สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหา

นคร

10500 ตรวจสอบบัญชี บัญชี 1 เพศหญิง มีเกรดเฉล่ีย 

3.00 ขึ นไป ต้องใช้ 

note book ในการ

งานตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ช่วย

ตรวจสอบบัญชี

บริษัทต่างๆ

300 ไม่มี ไม่มี

24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

อ าเภอละหานทราย

130/2 บ.

ละหาน

ทราย

- - ถ.ทราย

สุวรรณ

ต.ละหาน

ทราย

อ.ละหาน

ทราย

จ.บุรีรัมย์ 31170 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

บัญชี 6 นักศึกษาหญิง 5 คน 

นักศึกษาชาย 1 คน

ตรงตามสาขาวิชา ธุรการ,รับช าระเงิน

,บริการ,ก่อสร้าง,

ส ารวจออกแบบ,

0 ไม่มี ไม่มี

25 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

อ าเภอละหานทราย

130/2 บ.

ละหาน

ทราย

- - ถ.ทราย

สุวรรณ

ต.ละหาน

ทราย

อ.ละหาน

ทราย

จ.บุรีรัมย์ 31170 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

ไฟฟ้า 8 นักศึกษาชาย

26 บริษัท พี ซี เซอร์วิส 2013 

(ก าแพงเพชร) จ ากัด

30 หมู่ 1 ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร 62170 งานวิศวกรรม

ส ารวจ

วิศวกรรมส ารวจ 4 Notebook งานส ารวจเพ่ือเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม และ

งานจัดท าแผนท่ี

งานส ารวจเพ่ือ

เก็บข้อมูล

ภาคสนาม และ

3,000 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

แล้ว

เแต่

สถานก



27 บริษัท ฟิฟตี โฟร์ กรุ๊ป จ ากัด 113 เจริญ

นคร 12

เจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหา

นคร

10600 โทรคมนาคม วิศกรรม

โทรคมนาคม

4 Notebook PAT Report, Survey, 

design

PAT Report, 

Survey, design

4,000 ไม่มี

28 โรงแรม โครานาร่ี คอร์ทยาร์ด 99/26 มิตรภา

พ 8

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 โรงแรม การโรงแรม 7 การบริการ,การต้อนรับ

,การตลาด

งานเอกสาร,งาน

บริการ

ไม่มี อาหาร

 เช้า

,เย็น

29 โรงแรม โครานาร่ี คอร์ทยาร์ด 99/26 มิตรภา

พ 8

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 โรงแรม การจัดการท่ัวไป 7 การบริการ,การต้อนรับ

,การตลาด

งานเอกสาร,งาน

บริการ

ไม่มี อาหาร

 เช้า

,เย็น

30 โรงแรม โครานาร่ี คอร์ทยาร์ด 99/26 มิตรภา

พ 8

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 โรงแรม การตลาด 6 การบริการ,การต้อนรับ

,การตลาด

งานเอกสาร,งาน

บริการ

ไม่มี อาหาร

 เช้า

,เย็น

31 ธนาคารออมสิน สาขาประตู

ชุมพล

8   ถ.มหาดไทย ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 สถาบันการเงิน บริหารธุรกิจ 6 ด้านเงินฝากและสินเช่ือ ด้านเงินฝากและ

สินเช่ือ

ไม่มี อาหาร

 เช้า

,เย็น

32 บริษัท เซิ ง โปรดักช่ัน แอนด์

 ออร์แกไนเซอร์ จ ากัด

1201/83 - - - ราชการรถไฟ เมืองเหนือ เมือง ศรีสะเกษ 33000 รับออกแบบส่ือ

ทุกแขนง 

รายการทีวี 

โฆษณา เอ็มวี 

วีดีโอท่ัวไป 

วีดีโอพรีเวดดิ ง วี

ทล.บ. สาขาวิชา

เทคโนโลยี

ออกแบบนิเทศศิลป์

1 ตามต าแหน่งนักศึกษา

ฝึกงาน

ตามต าแหน่ง

นักศึกษาฝึกงาน

0 ไม่มี หาก

ปฏิบัติง

านน

อก

สถานท่ี

จะมี
33 บริษัท เซิ ง โปรดักช่ัน แอนด์

 ออร์แกไนเซอร์ จ ากัด

1201/83 - - - ราชการรถไฟ เมืองเหนือ เมือง ศรีสะเกษ 33000 รับออกแบบส่ือ

ทุกแขนง 

รายการทีวี 

โฆษณา เอ็มวี 

วีดีโอท่ัวไป 

วีดีโอพรีเวดดิ ง วี

ทล.บ.สาขาวิชา

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

1 ตามต าแหน่งนักศึกษา

ฝึกงาน

ตามต าแหน่ง

นักศึกษาฝึกงาน

0 ไม่มี หาก

ปฏิบัติง

านน

อก

สถานท่ี

จะมี



34 บริษัท ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

91/38-39 สุวินทวงศ์ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ผลิตสินค้า ส่งออก เทคโนโลยีการ

อาหารและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร

3 เพศชาย และหญิง ผู้ชาย ดูแลเคร่ืองจักร 

และอยู่ใน line การผลิต

 ,ผู้หญิง ช่วยงาน

ช่วยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และ

ช่วยในการผลิต

9,000 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

.

35 บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด 662/59-60 พระาม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหา

นคร

10120 รับเหมาระบบ

ประกอบอาคาร

วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 ไม่จ ากัดเพศ มีความ

รับผิดชอบ ตั งใจเรียนรู้

โดยพิจารณาจากความรู้

 ความสามารถและสอน

การปฏิบัติงานจริง

ศึกษา เรียนรู้และ

ปฏิบัติงานตาม

สาขาวิชาท่ีศึกษา

มาและตามท่ีพ่ี

100 ไม่มี  เสื อช็

อปใส่

ปฏิบัติง

านน

36 บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด 662/59-60 พระาม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหา

นคร

10120 รับเหมาระบบ

ประกอบอาคาร

วิศวกรรมเมคคา

ทรอนิกส์

1 ไม่จ ากัดเพศ มีความ

รับผิดชอบ ตั งใจเรียนรู้

โดยพิจารณาจากความรู้

 ความสามารถและสอน

การปฏิบัติงานจริง

ศึกษา เรียนรู้และ

ปฏิบัติงานตาม

สาขาวิชาท่ีศึกษา

มาและตามท่ีพ่ี

100 ไม่มี

37 บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด 662/59-60 พระาม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหา

นคร

10120 รับเหมาระบบ

ประกอบอาคาร

วิศวกรรมการท า

ความเย็นและการ

ปรับอากาศ

1 ไม่จ ากัดเพศ มีความ

รับผิดชอบ ตั งใจเรียนรู้

โดยพิจารณาจากความรู้

 ความสามารถและสอน

การปฏิบัติงานจริง

ศึกษา เรียนรู้และ

ปฏิบัติงานตาม

สาขาวิชาท่ีศึกษา

มาและตามท่ีพ่ี

100 ไม่มี

38 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดนครราชสีมา 2 (หัว

ทะเล)

536/4 หมู่ 10 ราชสีมา - 

โชคชัย

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 งานด้านบัญชี  

คอมพิวเตอร์ ด้าน

ระบบไฟฟ้า

บัญชี 2 หญิง ชาย แผนกบัญชี งานในระบบ

คอมพิวเตอร์

0 ไม่มี

39 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดนครราชสีมา 2 (หัว

ทะเล)

536/4 หมู่ 10 ราชสีมา - 

โชคชัย

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 งานด้านบัญชี  

คอมพิวเตอร์ ด้าน

ระบบไฟฟ้า

คอมพิวเตอร์ 2 หญิง ชาย แผนกบริหารงานท่ัวไป งานในระบบ

คอมพิวเตอร์

0 ไม่มี

40 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดนครราชสีมา 2 (หัว

ทะเล)

536/4 หมู่ 10 ราชสีมา - 

โชคชัย

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 งานด้านบัญชี  

คอมพิวเตอร์ ด้าน

ระบบไฟฟ้า

ไฟฟ้า 2 หญิง ชาย แผนกช่าง งานในระบบ

คอมพิวเตอร์

0 ไม่มี

41 บริษัท เอเชียน มารีน 

เซอร์วิสส์  ่จ ากัด (มหาชน)

128  หมู่ 3 สุขสวัสด์ิ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทร

เจดีย์

สมุทรปรากา

ร

10290 ต่อเรือ ซ่อมเรือ 

เดินสมุทร

ไฟฟ้า 1 ชาย/หญิง ตามหน้างานของแผนก

ท่ีรับเข้าฝึก

งานไฟฟ้า 1,000 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ชุด

และ

อุปกรณ์

ในการ

ฝึกงาน

 กรณี

ฝึกใน

ฝ่าย

ผลิต



42 บริษัท เอเชียน มารีน 

เซอร์วิสส์  ่จ ากัด (มหาชน)

128  หมู่ 3 สุขสวัสด์ิ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทร

เจดีย์

สมุทรปรากา

ร

10290 ต่อเรือ ซ่อมเรือ 

เดินสมุทร

บัญชี 1 ชาย/หญิง ตามหน้างานของแผนก

ท่ีรับเข้าฝึก

บัญชีท่ัวไป 1,000 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ชุด

และ

อุปกรณ์

ในการ

ฝึกงาน

 กรณี

ฝึกใน

ฝ่าย

ผลิต

43 บริษัท เอเชียน มารีน 

เซอร์วิสส์  ่จ ากัด (มหาชน)

128  หมู่ 3 สุขสวัสด์ิ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทร

เจดีย์

สมุทรปรากา

ร

10290 ต่อเรือ ซ่อมเรือ 

เดินสมุทร

การจัดการ 1 ชาย/หญิง ตามหน้างานของแผนก

ท่ีรับเข้าฝึก

จัดซื อจัดจ้าง 1,000 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ชุด

และ

อุปกรณ์

ในการ

ฝึกงาน

 กรณี

ฝึกใน

ฝ่าย

ผลิต

44 อินเตอร์คอนทิเนลทัลหัวหิน

รีสอร์ท

33/33  ถ.เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขั

นธ์

77110 โรงแรม การโรงแรม 2 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี อาหาร

 3 มื อ

 และ 

ชุด

พนักงา

น

45 บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน)

99 อาคาร

ส านักงาน

ใหญ่

6 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 การส่ือสาร

โทรคมนาคม

การตลาด 1 แต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย

ตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษา

ได้เรียนมา

ตามสาขาวิชาท่ี

นักศึกษาได้เรียนมา

0 ไม่มี

46 บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน)

99 อาคาร

ส านักงาน

ใหญ่

6 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 การส่ือสาร

โทรคมนาคม

การเงิน 1 แต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย

ตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษา

ได้เรียนมา

ตามสาขาวิชาท่ี

นักศึกษาได้เรียนมา

0 ไม่มี



47 บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน)

99 อาคาร

ส านักงาน

ใหญ่

6 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 การส่ือสาร

โทรคมนาคม

การบัญชี 1 แต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย

ตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษา

ได้เรียนมา

ตามสาขาวิชาท่ี

นักศึกษาได้เรียนมา

0 ไม่มี

48 บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน)

99 อาคาร

ส านักงาน

ใหญ่

6 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 การส่ือสาร

โทรคมนาคม

นิเทศศาสตร์ 1 แต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย

ตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษา

ได้เรียนมา

ตามสาขาวิชาท่ี

นักศึกษาได้เรียนมา

0 ไม่มี

49 บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน)

99 อาคาร

ส านักงาน

ใหญ่

6 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 การส่ือสาร

โทรคมนาคม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 แต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย

ตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษา

ได้เรียนมา

ตามสาขาวิชาท่ี

นักศึกษาได้เรียนมา

0 ไม่มี

50 บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน)

99 อาคาร

ส านักงาน

ใหญ่

6 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 การส่ือสาร

โทรคมนาคม

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

1 แต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย

ตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษา

ได้เรียนมา

ตามสาขาวิชาท่ี

นักศึกษาได้เรียนมา

0 ไม่มี

51 บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน)

99 อาคาร

ส านักงาน

ใหญ่

6 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 การส่ือสาร

โทรคมนาคม

โทรคมนาคม 1 แต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย

ตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษา

ได้เรียนมา

ตามสาขาวิชาท่ี

นักศึกษาได้เรียนมา

0 ไม่มี

52 บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน)

99 อาคาร

ส านักงาน

ใหญ่

6 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 การส่ือสาร

โทรคมนาคม

ไฟฟ้าส่ือสาร 1 แต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย

ตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษา

ได้เรียนมา

ตามสาขาวิชาท่ี

นักศึกษาได้เรียนมา

0 ไม่มี

53 บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

42/144 พาร์ครา

ชาวดี

พระรา

มท่ี 2 

ซอย 3

 แยก 3

พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหา

นคร

10150 Software House ระบบสารสนเทศ 2 notebook พัฒนา ซอฟต์แวร์และ

โซลูช่ันทางด้านไอทีด้วย

โปรแกรมด้วยภาษา 

SQL, PL/SQL, 

AngularJS, 

พัฒนา ซอฟต์แวร์

 ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย

ไม่มี

54 บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

42/144 พาร์ครา

ชาวดี

พระรา

มท่ี 2 

ซอย 3

 แยก 3

พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหา

นคร

10150 Software House วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

1 notebook พัฒนา ซอฟต์แวร์และ

โซลูช่ันทางด้านไอทีด้วย

โปรแกรมด้วยภาษา 

SQL, PL/SQL, 

AngularJS, 

พัฒนา ซอฟต์แวร์

 ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย

ไม่มี

55 บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

42/144 พาร์ครา

ชาวดี

พระรา

มท่ี 2 

ซอย 3

 แยก 3

พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหา

นคร

10150 Software House วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

1 notebook พัฒนา ซอฟต์แวร์และ

โซลูช่ันทางด้านไอทีด้วย

โปรแกรมด้วยภาษา 

SQL, PL/SQL, 

AngularJS, 

พัฒนา ซอฟต์แวร์

 ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย

ไม่มี



56 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาถนนจอมพล

704/14-17 จอมพล ในเมือง เมือง

นครราชสีมา

นครราชสีมา 30000 สถาบันการเงินท่ี

ให้สินเช่ือเพ่ือท่ี

อยู่อาศัย และ

ส่งเสริมการน าเงิน

ไปลงทุนเก่ียวกับ

การจัดให้มี

การเงิน 2 เพศหญิงหรือเพศชาย/

เกรดเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 

2.75

เรียนรู้เก่ียวกับงานฝ่าย

การเงินและบัญชี 

รวมทั งงานฝ่ายสินเช่ือ

ปฏิบัติงานตามท่ี

ได้รับหมอบหมาย

0 ไม่มี

57 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาถนนจอมพล

704/14-17 จอมพล ในเมือง เมือง

นครราชสีมา

นครราชสีมา 30000 สถาบันการเงินท่ี

ให้สินเช่ือเพ่ือท่ี

อยู่อาศัย และ

ส่งเสริมการน าเงิน

ไปลงทุนเก่ียวกับ

การจัดให้มี

การบัญชี 1 เพศหญิงหรือเพศชาย/

เกรดเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 

2.75

เรียนรู้เก่ียวกับงานฝ่าย

การเงินและบัญชี 

รวมทั งงานฝ่ายสินเช่ือ

ปฏิบัติงานตามท่ี

ได้รับหมอบหมาย

0 ไม่มี

58 บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช 

จ ากัด

99-100 หมู่ท่ี 6 โชคชัย-ครบุรี อรพิมพ์ นครราชสีมา 30250 แป้งมันส าปะหลัง

ดัดแปร

อาชีวอนามัยความ

ปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล้อม

2 ชาย/หญิง  เกรดเฉล่ีย

 2.00 ขึ นไป

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภัยอาวชีวอนามัย

และส่ิงแวดล้อม

ผู้ช่วยในการดูแล

เร่ืองความ

ปลอดภัย / 

สภาพแวดล้อมใน

การท างานและ

150 ไม่มี

59 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

 จ ากัด (มหาชน)

เลขท่ี 1 อาคาร 

ซี.พี.ทาว

เวอร์ 2

ชั น 18 รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหา

นคร

10400 อุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร

การบัญชี

60 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  รุ่งรัตน์

การบัญชี

218/4 สินธร นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32140 การบัญชี 4 คีย์ข้อมูล  เก็บเอกสาร 

ไปพบเจ้าหน้าท่ี

กรมสรรพากร

 ใบก ากับภาษีซื อ -

 ขาย  การย่ืน

แบบของ

ไม่มี ชุด

ท างาน

61 องค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย

160 ม.1 มิตรภาพ มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 18180

62 บริษัท นพ-ณรงค์การบัญชี 

จ ากัด

314 จิตรบ ารุง ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 ส านักงานรับท า

บัญชี

การบัญชี 1 เพศหญิง งานเอกสาร ไป

สรรพากร กรมพัฒนา

ตรวจงาน คีข้อมูล

เข้าโปรแกรม

3,500 ไม่มี

63 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดนครราชสีมา

2 มุขมนตรี ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ออกส ารวจ ประมาณ

การการใช้ไฟฟ้า

ออกส ารวจ 

ประมาณการการ
64 บริษัท อีสานพัฒนา

อุตสาหกรรมปาล์ม จ ากัด

เลขท่ี  222   

 หมู่ท่ี 6

บ้านโพน

แพง

- - - หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 47120 ผลิตน า้มันปาล์ม

ดิบ

สารสนเทศ 1 เพศ ชาย งานสารสนเทศ งานท่ีเก่ียวกับส่วน

งาน IT

3,000 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

สวัสดิก

าร

อาหาร

กลางวัน

, ชุด

ฟอร์ม



65 บริษัท โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ 

ไทย จ ากัด

112/3  หมู่ท่ี

 1

มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ ว นครราชสีมา 30140 ผลิต ซ่อมและ

จ าหน่ายวัสดุ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

และอิเล็คทรอนิคส์

ไฟฟ้า 200 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ชุดยูนิ

ฟอร์ม,

 

ค่าอาห

าร

66 บริษัท โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ 

ไทย จ ากัด

112/3  หมู่ท่ี

 1

มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ ว นครราชสีมา 30140 ผลิต ซ่อมและ

จ าหน่ายวัสดุ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

และอิเล็คทรอนิคส์

เคร่ืองกล 200 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

67 บริษัท โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ 

ไทย จ ากัด

112/3  หมู่ท่ี

 1

มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ ว นครราชสีมา 30140 ผลิต ซ่อมและ

จ าหน่ายวัสดุ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

และอิเล็คทรอนิคส์

อิเล็คทรอนิคส์ 200 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

68 ธนาคารออมสินสาขา

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

990,998 ศูนย์การค้

าเซ็นทรัล

พลาซา 

นครราชสี

มา

3 - มิตรภาพ-

หนองคาย

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 สถาบัการเงิน บัญชี 2 ขยัน หม่ันเรียนรู้ 

เข้าใจงานได้รวดเร็ว 

ละเอียด รอบคอบ 

อัธยาศัยดี

การจัดเก็บเอกสาร การ

ต้อนรับลูกค้า แนะน า

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

แก่ลูกค้า

การจัดเก็บเอกสาร

 การต้อนรับลูกค้า

 แนะน าผลิตภัณฑ์

ของธนาคารแก่

ลูกค้า

0 ไม่มี -

69 ธนาคารออมสินสาขา

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

990,998 ศูนย์การค้

าเซ็นทรัล

พลาซา 

3 - มิตรภาพ-

หนองคาย

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 สถาบัการเงิน การเงิน 1 ขยัน หม่ันเรียนรู้ 

เข้าใจงานได้รวดเร็ว 

ละเอียด รอบคอบ 

การจัดเก็บเอกสาร การ

ต้อนรับลูกค้า แนะน า

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

การจัดเก็บเอกสาร

 การต้อนรับลูกค้า

 แนะน าผลิตภัณฑ์

0 ไม่มี

70 ธนาคารออมสินสาขา

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

990,998 ศูนย์การค้

าเซ็นทรัล

พลาซา 

นครราชสี

มา

3 - มิตรภาพ-

หนองคาย

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 สถาบัการเงิน เศรษฐศาสตร์ 1 ขยัน หม่ันเรียนรู้ 

เข้าใจงานได้รวดเร็ว 

ละเอียด รอบคอบ 

อัธยาศัยดี

การจัดเก็บเอกสาร การ

ต้อนรับลูกค้า แนะน า

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

แก่ลูกค้า

การจัดเก็บเอกสาร

 การต้อนรับลูกค้า

 แนะน าผลิตภัณฑ์

ของธนาคารแก่

ลูกค้า

0 ไม่มี

71 บริษัท ซี-เลเวล จ ากัด 33 ซอย

ประดิพั

ทธ์ 17

ประดิพัทธ์ พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400 Information 

Technology

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

2 Notebook On the job training -

 พัฒนาระบบงาน หรือ 

ทดสอบระบบงาน

On the job 

training - พัฒนา

ระบบงาน หรือ 

ทดสอบระบบงาน

6,000 ไม่มี



72 บริษัท ซี-เลเวล จ ากัด 33 ซอย

ประดิพั

ทธ์ 17

ประดิพัทธ์ พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400 Information 

Technology

บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 Notebook On the job training -

 พัฒนาระบบงาน หรือ 

ทดสอบระบบงาน

On the job 

training - พัฒนา

ระบบงาน หรือ 

ทดสอบระบบงาน

6,000 ไม่มี

73 บริษัท ซี-เลเวล จ ากัด 33 ซอย

ประดิพั

ทธ์ 17

ประดิพัทธ์ พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400 Information 

Technology

ระบบสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร์

2 Notebook On the job training -

 พัฒนาระบบงาน หรือ 

ทดสอบระบบงาน

On the job 

training - พัฒนา

ระบบงาน หรือ 

ทดสอบระบบงาน

6,000 ไม่มี

74 บริษัท ลีดเดอร์ บิซ โซลูช่ัน 

จ ากัด

เลขท่ี 67/16 อาคารได

นาสตี คอม

เพล็กซ์

2 ซอย

ลาดพร้

าว 71

ลาดพร้าว สะพานสอง วังทองหลาง กรุงเทพมหา

นคร

10310 IT/BERP,WERP,C

ERP,EXTRA,SAP,I

NTERFACE

Computer 2 โปรแกรมเมอร์ หรือ 

นักบริหารธุรกิจ

พัฒนาโปรแกรม/ติดต่อ

ลูกค้า/ประสานงานท่ัวไป

พัฒนาโปรแกรม/

ติดต่อลูกค้า/

ประสานงานท่ัวไป

8,000 ไม่มี ค่าอาห

าร/ค่า

เดินทาง

/ท่ัวไป

 ตาม

งานท่ี

ได้รับ

มอบหม

าย

75 บริษัท ลีดเดอร์ บิซ โซลูช่ัน 

จ ากัด

เลขท่ี 67/16 อาคารได

นาสตี คอม

เพล็กซ์

2 ซอย

ลาดพร้

าว 71

ลาดพร้าว สะพานสอง วังทองหลาง กรุงเทพมหา

นคร

10310 IT/BERP,WERP,C

ERP,EXTRA,SAP,I

NTERFACE

Business 2 โปรแกรมเมอร์ หรือ 

นักบริหารธุรกิจ

พัฒนาโปรแกรม/ติดต่อ

ลูกค้า/ประสานงานท่ัวไป

พัฒนาโปรแกรม/

ติดต่อลูกค้า/

ประสานงานท่ัวไป

8,000 ไม่มี

76 บริษัท อีสท์อินโนเวช่ัน จ ากัด 6 - - อ่อน

นุช 

74/1 

แยก 1

อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหา

นคร

10250 ผลิตซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ 5 มีความรับผิดชอบใน

หน้าท่ี พร้อมเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ ๆ และควรมี

คอมพิวเตอร์หรือโน๊ต

บุค

ผลิตซอฟต์แวร์

(โปรแกรมเมอร์) และ

ออกแบบส่ือ(มัลติมีเดีย)

ผลิตซอฟต์แวร์

(โปรแกรมเมอร์) 

และออกแบบส่ือ

(มัลติมีเดีย)

2,000 ไม่มี อาหาร

กลางวัน

77 บริษัท อีสท์อินโนเวช่ัน จ ากัด 6 - - อ่อน

นุช 

74/1 

แยก 1

อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหา

นคร

10250 ผลิตซอฟต์แวร์ มัลติมีเดีย 5 มีความรับผิดชอบใน

หน้าท่ี พร้อมเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ ๆ และควรมี

คอมพิวเตอร์หรือโน๊ต

บุค

ผลิตซอฟต์แวร์

(โปรแกรมเมอร์) และ

ออกแบบส่ือ(มัลติมีเดีย)

ผลิตซอฟต์แวร์

(โปรแกรมเมอร์) 

และออกแบบส่ือ

(มัลติมีเดีย)

2,000 ไม่มี อาหาร

กลางวัน



78 บ.พาวเวอร์ ฟอร์ ยู จ ากัด 54/29 มบ.รุ้งนภา รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 ติดตั ง-ซ่อมบ ารุง

ระบบไฟฟ้าแรงสูง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

(ไฟฟ้าก าลัง)

3 ได้ทุกเพศ มีโน็ตบุ๊ค ช่วยวิศวกรหน้างาน

ท างาน

ทดสอบมิเตอร์

ไฟฟ้าโรงงาน

7,800 มี

นักศึกษา

เสีย

ค่าใช้จ่าย

เอง

79 บริษัท ออโต ไดแด็กติก จ ากัด 111 สมิต

กาญจน์

6 สุขุมวิท

 62/1

สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพมหา

นคร

10260 ผลิตและน าเข้า

ชุดฝึกทางการ

ศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ้า 1 เป็นเพศชาย ออกแบบ ประกอบ 

และทดสอบชุดฝึกด้าน

วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์

ออกแบบ 

ประกอบ และ

ทดสอบชุดฝึกด้าน

วิศวกรรมระบบ

200 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ประกัน

อุบัติเห

ตุ AIA

80 บริษัท ออโต ไดแด็กติก จ ากัด 111 สมิต

กาญจน์

6 สุขุมวิท

 62/1

สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพมหา

นคร

10260 ผลิตและน าเข้า

ชุดฝึกทางการ

ศึกษา

วิศวกรรมเมคา

ทรอนิกส์

1 เป็นเพศชาย ออกแบบ ประกอบ 

และทดสอบชุดฝึกด้าน

วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์

ออกแบบ 

ประกอบ และ

ทดสอบชุดฝึกด้าน

วิศวกรรมระบบ

อัตโนมัติและ

หุ่นยนต์

200 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ประกัน

อุบัติเห

ตุ AIA

81 บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์

 อินสเป็คช่ัน จ ากัด

850/12 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 บริการตรวจสอบ

ทางวิศวกรรมโดย

เทคนิคไม่ท าลาย 

วิศวกรรมศาสตร์

ทุกสาขาวิชา

10 เพศชาย มีความ

รับผิดชอบ ไฝ่เรียนรู้

ร่วมปฏิบัติงานกับ

พนักงานประจ า on the

 job trainning

ร่วมปฏิบัติงานกับ

พนักงานประจ า 

on the job 

250 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

82 บริษัท อาร์. เอส. เอส. คอน

สตรัคช่ัน แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด

11/165  หมู่

 8 แขวง

อนุสาวรีย์ 

เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 

10220

สราสินี

เพลส

พหลโย

ธิน 48 

 แยก 5

พหลโยธิน แขวง

อนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา/

ก่อสร้าง

1 ชาย 7,200 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

83 บริษัท อาร์. เอส. เอส. คอน

สตรัคช่ัน แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด

11/165  หมู่

 8 แขวง

อนุสาวรีย์ 

เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 

10220

สราสินี

เพลส

พหลโย

ธิน 48 

 แยก 5

พหลโยธิน แขวง

อนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 รับเหมาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 1 ชาย 7,200 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย



84 บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

337 หมู่ 3 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120 ผลิตและส่งออก

รถขุดเจาะเหมือง

แร่ใต้ดิน

สาขา

วิศวกรรมศาสตร์

4 ช่วยเหลืองานด้สน

คุณภาพและ NPI

8,000 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

อาหาร

กลางวัน

 และ

ชุด

ท างาน

 2 ชุด

85 บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

337 หมู่ 3 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120 ผลิตและส่งออก

รถขุดเจาะเหมือง

แร่ใต้ดิน

สาขาเคมี 4 ช่วยเหลืองานด้สน

คุณภาพและ NPI

8,000 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

อาหาร

กลางวัน

 และ

ชุด

ท างาน

 2 ชุด

86 บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จ ากัด 18 รามค าแ

หง 60

 แยก 6

 (สวนส

 6)

รามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 รับเหมาก่อสราง วิศวกรรมโยธา 3  ไม่มีโรคประจ าตัว 

สุขภาพร่างกาย

แข็งแรงดี   เพศชาย 

หรือ หญิง ก็ได้

ประจ าโครงการก่อสร้าง 

   ตรวจงาน   ประมาณ

ราคา

ไม่มี ไม่มี อาหาร

 2 มื อ

87 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

สุรินทร์

158 หมู่ 2 - - สุรินทร์-

จอมพระ

แกใหญ่ เมือง สุรินทร์ 32000 หน่วยงานราชการ

 สังกัดกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ /

ตรวจสอบบัญชี

สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร

การบัญชี 7 ช่วยงานตรวจสอบบัญชี

 และงานโครงการต่าง ๆ

 ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน

ผู้ช่วยงานผู้สอบ

บัญชี

0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

88 บริษัท บียอนด์ เวิลด์เทค 

(ประเทศไทย) จ ากัด

อาคาร เอคิว 

สแควร์ ชัน 1

 อยู่ใน

โครงการ การ์

เดน อโศก 

พระราม 9

บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรคมนาคม โทรคมนาคม 2 ผู้ช่วยวิศวกรรม โครงการ ออกแบบ ส ารวจ 

ติดตั ง ทดสอบ

สัญญาณ 

โครงข่ายระบบ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

4,000 ไม่มี ไม่มี



89 บริษัท ศิลาเทคโนโลยี จ ากัด สาขา 

นครราชสีมา 

เลขท่ี 381 

หมู่ 5

- - - - ต. หนองบัว

ศาลา

 อ. เมือง

นครราชสีมา

นครราชสีมา 30000 Electrical 

System 

Maintenance 

Services and 

Testing

90 บริษัท สยามฟูโกกุ จ ากัด 678 หมู่1 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 ชิ นส่วนยานยนต์ การจัดการ 1 เพศหญิง งานเอกสาร/คีย์ข้อมูล งานเอกสาร/คีย์

ข้อมูล/ช่วยงาน

320 ไม่มี มี ไม่

เสีย
91 ธนาคารออมสินสาขาพิมาย 292/1  ม.2 บูชายันต์ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110 ธนาคาร ต้องการ 6 ต้อนรับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้

บริการ, จัดท าเอกสารท่ี

ได้รับมอบหมาย

บริการลูกค้า, งาน

เอกสาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

92 ส านักงานท่ีดินจังหวัด

นครราชสีมา สาขาปากช่อง

333 - - - มิตรถาพ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 หน่วยงานของรัฐ ไม่จ ากัดสาขา 4 มีความสามารถในการ

ใช้คอมพิวเตอร์  

ความประพฤติ

เรียบร้อย  มีความตรง

ต่อเวลา

- - ไม่มี ไม่มี ไม่มี

93 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาคง

8 ม.8 เมืองคง คง นครราชสีมา 30260 ธนาคาร ต้องการ 2 ตามท่ีสถาบัน

เห็นสมควร

รับบริการลูกค้า ไม่มี ไม่มี ไม่มี

94 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 489 - - - ถนนปัทมา

นนท์

ในเมือง เมืองสุรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์

32000 หน่วยงานราชการ

 (งานวิจัยข้าว)

พืชศาสตร์ 5 - งานวิจัยข้าว งานผลิต

เมล็ดพันธ์ุข้าว งาน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การปรับปรุงพันธ์ุ 

ปรับปรุงการผลิต 

ผลิตเมล็ดพันธ์ุคัด

 ผลิตเมล็ดพันธ์ุ

หลัก ถ่ายทอด

0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

95 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 489 - - - ถนนปัทมา

นนท์

ในเมือง เมืองสุรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์

32000 หน่วยงานราชการ

 (งานวิจัยข้าว)

วิศวกรรม

เคร่ืองจักรกลเกษตร

5 - งานวิจัยข้าว งานผลิต

เมล็ดพันธ์ุข้าว งาน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การปรับปรุงพันธ์ุ 

ปรับปรุงการผลิต 

ผลิตเมล็ดพันธ์ุคัด

 ผลิตเมล็ดพันธ์ุ

หลัก ถ่ายทอด

0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

96 ธนาคารออมสินสาขาสุรนารี 19 - 1 - โยธา ในเมือง เมือง

นครราชสีมา

นครราชสีมา 30000 สถาบันการเงิน 

(ธนาคาร)

การเงิน 2 เพศ หญิง หรือ ชาย ช่วยงานด้านเอกสาร

ต่างๆ

ตรวจสอบเอกสาร

 รับลูกค้า 

ช่วยงานด้านต่างๆ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

97 ธนาคารออมสินสาขาสุรนารี 19 - 1 - โยธา ในเมือง เมือง

นครราชสีมา

นครราชสีมา 30000 สถาบันการเงิน 

(ธนาคาร)

การบัญชี 2 เพศ หญิง หรือ ชาย ช่วยงานด้านเอกสาร

ต่างๆ

ตรวจสอบเอกสาร

 รับลูกค้า 

ช่วยงานด้านต่างๆ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

98 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย จังหวัด

นครราชสีมา

41 โคกกรวด เมือง

นครราชสีมา

นครราชสีมา 30280 วิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีการ

ส่ือสารมวลชน

2 เพศหญิงและชาย มี

ความรู้ความสามารถ

ในการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียง

ผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียง ผลิต

ข่าว ท าอินโฟกราฟิก 

ผลิตสปอต ผลิตสกู๊ป 

ผลิตสารคดี และผลิตจิง

ผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียง

 ผลิตข่าว ท า

อินโฟกราฟิก 

ผลิตสปอต 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

99 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

สุรินทร์

214 สุรินทร์-ช่อง

จอม

เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 สถานท่ีราชการ, 

สถานท่ีท่องเท่ียง,

 แหล่งเรียนรู้

การให้บริการน าชม

ภายในพิพิธภัณฑ์, การ

ให้บริการการศึกษา

บรรยายน าชม  

ให้บริการข้อมูล  

จัดการงานเอกสาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี



100 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สาขาบ าเหน็จณรงค์

447 หมู่ 10 สุรนารายณ์ บ้านเพชร บ าเหน็จ

ณรงค์

ชัยภูมิ 36160 ธนาคาร การบัญชี 2 งานบริการลูกค้า รับ

ลูกค้า

งานบริการลูกค้า 

รับลูกค้า

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

101 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สาขาบ าเหน็จณรงค์

447 หมู่ 10 สุรนารายณ์ บ้านเพชร บ าเหน็จ

ณรงค์

ชัยภูมิ 36160 ธนาคาร การเงินการธนาคาร 2 งานบริการลูกค้า รับ

ลูกค้า

งานบริการลูกค้า 

รับลูกค้า

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

102 บริษัท เอ่ียมธงชัย 

อุตสาหกรรม จ ากัด

เลขท่ี 29 หมู่

 11

งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 ผลิตแป้งมัน

ส าปะหลัง

การบัญชี 2 เกรดเฉล่ีย 2.75  ขึ นไป บัญชี-ลงงบการเงิน ท า

บัญชีขายในและ

ต่างประเทศ

บัญชี-ลงงบ

การเงิน ท าบัญชี

ขายในและ

ต่างประเทศ

4,000 ไม่มี

103 บริษัท เอ่ียมธงชัย 

อุตสาหกรรม จ ากัด

เลขท่ี 29 หมู่

 11

งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 ผลิตแป้งมัน

ส าปะหลัง

ไฟฟ้า เกรดเฉล่ีย 2.75  ขึ นไป ไฟฟ้า -ท าแผนการซ่อม

บ ารุงและซ่อมไฟฟ้า

ไฟฟ้า -ท า

แผนการซ่อม

บ ารุงและซ่อม

ไฟฟ้า

4,000 ไม่มี

104 บริษัท เอ่ียมธงชัย 

อุตสาหกรรม จ ากัด

เลขท่ี 29 หมู่

 11

งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 ผลิตแป้งมัน

ส าปะหลัง

ช่างยนต์ เกรดเฉล่ีย 2.75  ขึ นไป ช่างยนต์-ท าแผนการ

ซ่อมบ ารุงและซ่อม

จักรกลหนัก,รถยนต์

ประเภทต่าง ๆ

ช่างยนต์-ท า

แผนการซ่อม

บ ารุงและซ่อม

จักรกลหนัก,

รถยนต์ประเภท

ต่าง ๆ

4,000 ไม่มี

105 บริษัท ทิฟฟานีโชว์ พัทยา 

จ ากัด

464 หมู่ท่ี 9 

จ.ชลบุรี 

20150

- - - ถนน พัทยา

สาย2

ต.หนองปรือ

 อ.บางละมุง

ต.หนองปรือ

 อ.บางละมุง

ชลบุรี 20150 คาบาเรต์โชว์ วิชาการท่องเท่ียว 

สาขาวิชาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร  

สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์

5 ไม่จ ากัดเพศ ตาม Sop ของบริษัท ตาม Sop ของ

บริษัท

1,200 ไม่มี

106 ธนาคารออมสิน / สาขา

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

990,998 ห้างสรรพสิ

นค้า

เซ็นทรัล

พลาซา 

นครราชสี

3 โซน

 A

- มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ธนาคาร การบัญชี 1 ชาย หรือ หญิง งานธุรการ ความประพฤติดี 

เรียบร้อย มีวินัย 

มนุษยสัมพันธ์ดี 

พร้อมท่ีจะเรียนรู้

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

107 ธนาคารออมสิน / สาขา

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

990,998 ห้างสรรพสิ

นค้า

เซ็นทรัล

พลาซา 

นครราชสี

3 โซน

 A

- มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ธนาคาร การเงินการธนาคาร 2 ชาย หรือ หญิง งานธุรการ ความประพฤติดี 

เรียบร้อย มีวินัย 

มนุษยสัมพันธ์ดี 

พร้อมท่ีจะเรียนรู้

ไม่มี ไม่มี ไม่มี



108 เครือโรงแรมโนรารีสอร์ท

แอนด์โฮเต็ล

222  หมู่ 2 - - - - บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 84320 โรงแรมและ

ห้องอาหาร

การโรงแรมและ

การท่องเท่ียว

20 ภาษาอังกฤษ, 

ภาษาจีน, ทัศนคติ

ให้การบริการลูกค้า บริการลูกค้าใน

แผนกอาหาร

เคร่ืองด่ืม แผนก

ต้อนรับ แผนก

แม่บ้าน แผนกครัว

3,600 มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

109 บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 หมู่ 13 ปรือ ปราสาท สุรินทร์ 32140 ผลิตและจ าหน่าย

น  าตาลทรายขาว

วิศวกรรมไฟฟ้า 1 ไม่จ ากัดเพศ เกรด

เฉล่ีย 2.75 ขึ นไป

320 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

110 บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 หมู่ 13 ปรือ ปราสาท สุรินทร์ 32140 ผลิตและจ าหน่าย

น  าตาลทรายขาว

วิศวกรรมอุตสา

หการ

1 ไม่จ ากัดเพศ เกรด

เฉล่ีย 2.75 ขึ นไป

320 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

111 บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 หมู่ 13 ปรือ ปราสาท สุรินทร์ 32140 ผลิตและจ าหน่าย

น  าตาลทรายขาว

การผลิตพืช 1 ไม่จ ากัดเพศ เกรด

เฉล่ีย 2.75 ขึ นไป

320 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

112 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขา

ขามทะเลสอ

185 ม.7 ถนนโคก

กรวด-โนน

ไทย

ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 ธนาคาร การเงินการธนาคาร 2 เพศชายหรือเพศหญิง

 มีความขยัน อดทน 

รับผิดชอบงานใน

หน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย ตั งใจ

เรียนรู้งานท่ีฝึก

ช่วยงานด้านการเงินการ

ธนาคาร  งานด้าน

พัฒนาธุรกิจ บริการ

ลูกค้าท่ีมาติดต่อธนาคาร

 ประสานงานภายใน

ธนาคาร และงานอ่ืนๆ

ช่วยรับลูกค้า ให้

ค าแนะน าด้านการ

ใช้บริการเบื องต้น

 บริการด้านเปิด

บัญชีเงินฝาก งาน

จัดเก็บเอกสาร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

113 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขา

ขามทะเลสอ

185 ม.7 ถนนโคก

กรวด-โนน

ไทย

ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 ธนาคาร การบัญชี 1 เพศชายหรือเพศหญิง

 มีความขยัน อดทน 

รับผิดชอบงานใน

หน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย ตั งใจ

เรียนรู้งานท่ีฝึก

ช่วยงานด้านการเงินการ

ธนาคาร  งานด้าน

พัฒนาธุรกิจ บริการ

ลูกค้าท่ีมาติดต่อธนาคาร

 ประสานงานภายใน

ธนาคาร และงานอ่ืนๆ

ช่วยรับลูกค้า ให้

ค าแนะน าด้านการ

ใช้บริการเบื องต้น

 บริการด้านเปิด

บัญชีเงินฝาก งาน

จัดเก็บเอกสาร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

114 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขา

ขามทะเลสอ

185 ม.7 ถนนโคก

กรวด-โนน

ไทย

ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 ธนาคาร คอมพิวเตอร์ 1 เพศชายหรือเพศหญิง

 มีความขยัน อดทน 

รับผิดชอบงานใน

หน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย ตั งใจ

เรียนรู้งานท่ีฝึก

ช่วยงานด้านการเงินการ

ธนาคาร  งานด้าน

พัฒนาธุรกิจ บริการ

ลูกค้าท่ีมาติดต่อธนาคาร

 ประสานงานภายใน

ธนาคาร และงานอ่ืนๆ

ช่วยรับลูกค้า ให้

ค าแนะน าด้านการ

ใช้บริการเบื องต้น

 บริการด้านเปิด

บัญชีเงินฝาก งาน

จัดเก็บเอกสาร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

115 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขา

สามแยกปัก

1195/18-19 - - - มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ธุรกิจการเงินการ

ธนาคาร

การบัญชี 2 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

ยิ มแย้มแจ่มใส มีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่

ตลอดเวลา ใช้อุปกรณ์

ส่ือสาร อุปกรณ๋ IT ได้

บริการลูกค้า ให้

ค าแนะน า เปิดบัญชี 

ฝาก-ถอนเงิน

ต้อนรับลูกค้า ให้

ค าแนะน าในการ

เปิดบัญชีใหม่ 

ฝาก-ถอนเงิน 

จัดเก็บเอกสาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี



116 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขา

สามแยกปัก

1195/18-19 - - - มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ธุรกิจการเงินการ

ธนาคาร

การเงินการธนาคาร 1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

ยิ มแย้มแจ่มใส มีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่

ตลอดเวลา ใช้อุปกรณ์

ส่ือสาร อุปกรณ๋ IT ได้

บริการลูกค้า ให้

ค าแนะน า เปิดบัญชี 

ฝาก-ถอนเงิน

ต้อนรับลูกค้า ให้

ค าแนะน าในการ

เปิดบัญชีใหม่ 

ฝาก-ถอนเงิน 

จัดเก็บเอกสาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

117 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขา

สามแยกปัก

1195/18-19 - - - มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ธุรกิจการเงินการ

ธนาคาร

เศรษฐศาสตร์ 1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

ยิ มแย้มแจ่มใส มีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่

ตลอดเวลา ใช้อุปกรณ์

ส่ือสาร อุปกรณ๋ IT ได้

บริการลูกค้า ให้

ค าแนะน า เปิดบัญชี 

ฝาก-ถอนเงิน

ต้อนรับลูกค้า ให้

ค าแนะน าในการ

เปิดบัญชีใหม่ 

ฝาก-ถอนเงิน 

จัดเก็บเอกสาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

118 หจก. เลิศศิลป์ สาสณ์ โฮลดิ ง 336 ช่ืออาคาร

โรงพิมพ์

เลิศศิลป์

1-ก.พ. - สุรนารี ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ส่ือส่ิงพิมพ์บรรจุ

ภัณฑ์และอิงค์เจ็ด

การจัดการ เกรด 2.5 ขึ นไป ตามสายงานท่ีน้องเรียน

มา และการจัดการใน

รูปแบบบริษัท

คิดและลงมือ

ท างานจริง

1,500 ไม่มี

119 หจก. เลิศศิลป์ สาสณ์ โฮลดิ ง 336 ช่ืออาคาร

โรงพิมพ์

เลิศศิลป์

1-ก.พ. - สุรนารี ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ส่ือส่ิงพิมพ์บรรจุ

ภัณฑ์และอิงค์เจ็ด

ระบบสารสนเทศ เกรด 2.5 ขึ นไป ตามสายงานท่ีน้องเรียน

มา และการจัดการใน

รูปแบบบริษัท

คิดและลงมือ

ท างานจริง

1,500 ไม่มี

120 หจก. เลิศศิลป์ สาสณ์ โฮลดิ ง 336 ช่ืออาคาร

โรงพิมพ์

เลิศศิลป์

1-ก.พ. - สุรนารี ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ส่ือส่ิงพิมพ์บรรจุ

ภัณฑ์และอิงค์เจ็ด

การบัญชี เกรด 2.5 ขึ นไป ตามสายงานท่ีน้องเรียน

มา และการจัดการใน

รูปแบบบริษัท

คิดและลงมือ

ท างานจริง

1,500 ไม่มี

121 หจก. เลิศศิลป์ สาสณ์ โฮลดิ ง 336 ช่ืออาคาร

โรงพิมพ์

เลิศศิลป์

1-ก.พ. - สุรนารี ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ส่ือส่ิงพิมพ์บรรจุ

ภัณฑ์และอิงค์เจ็ด

การตลาด เกรด 2.5 ขึ นไป ตามสายงานท่ีน้องเรียน

มา และการจัดการใน

รูปแบบบริษัท

คิดและลงมือ

ท างานจริง

1,500 ไม่มี

122 หจก. เลิศศิลป์ สาสณ์ โฮลดิ ง 336 ช่ืออาคาร

โรงพิมพ์

เลิศศิลป์

1-ก.พ. - สุรนารี ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ส่ือส่ิงพิมพ์บรรจุ

ภัณฑ์และอิงค์เจ็ด

การเงิน เกรด 2.5 ขึ นไป ตามสายงานท่ีน้องเรียน

มา และการจัดการใน

รูปแบบบริษัท

คิดและลงมือ

ท างานจริง

1,500 ไม่มี

123 หจก. เลิศศิลป์ สาสณ์ โฮลดิ ง 336 ช่ืออาคาร

โรงพิมพ์

เลิศศิลป์

1-ก.พ. - สุรนารี ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ส่ือส่ิงพิมพ์บรรจุ

ภัณฑ์และอิงค์เจ็ด

เทคโนโลยี

ออกแบบนิเทศศิลป์

เกรด 2.5 ขึ นไป ตามสายงานท่ีน้องเรียน

มา และการจัดการใน

รูปแบบบริษัท

คิดและลงมือ

ท างานจริง

1,500 ไม่มี

124 หจก. เลิศศิลป์ สาสณ์ โฮลดิ ง 336 ช่ืออาคาร

โรงพิมพ์

เลิศศิลป์

1-ก.พ. - สุรนารี ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ส่ือส่ิงพิมพ์บรรจุ

ภัณฑ์และอิงค์เจ็ด

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เกรด 2.5 ขึ นไป ตามสายงานท่ีน้องเรียน

มา และการจัดการใน

รูปแบบบริษัท

คิดและลงมือ

ท างานจริง

1,500 ไม่มี

125 บริษัท ออดิท พอยท์ จ ากัด 422/1-2 เอกมัย

 26

สุขุมวิท 63 คลองตัน

เหนือ

วัฒนา กรุงเทพมหา

นคร

10110 ตรวจสอบบัญชี การบัญชี 2 เพศหญิง / เคร่ืองคิด

เลข / อุปกรณ์เคร่ือง

เขียน

ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ไม่มี ไม่มี

126 ส านักงาน เอ.เอ็มที. แอสโซซิ

เอท

491/27 อาคารสี

ลมพลาซ่า

1 -N/A- สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหา

นคร

10500 ส านักงาน

ตรวจสอบบัญชี

การบัญชี 3 เพศชาย/หญิง, ผล

การศึกษาเฉล่ีย 3.00 

ขึ นไป, ควรน า 

Notebook ติดตัวไป

ระหว่างปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี ทั งใน 

กทม. และต่างจังหวัด 

หลากหลายประเภทธุรกิจ

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี 

ทั งใน กทม. และ

ต่างจังหวัด 

หลากหลาย

7,000 ไม่มี ไม่มี



127 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 211 ม.1 พิบูลย์

ละเอียด

หนองไผ่ล้อม เมือง

นครราชสีมา

นครราชสีมา 30000 โรงพยาบาล กาจัดการ 2 การจัดการงานเอกสาร/

คอมพิวเตอร์

การจัดการงาน

เอกสาร/

คอมพิวเตอร์

ไม่มี ไม่มี

128 บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

42/144 พาร์ครา

ชาวดี

พระรา

ม 2 

ซอย 3

พระราม 2 บางมด จอมทอง กทม. 10150 พัฒนา Software วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

2 มี notebook เป็น

ของตนเอง  หากเป็น

หญิงอย่างน้อยให้มา

กัน 2 คน จะได้อยู่เป็น

เพ่ือนกัน

เขียนโปรแกรมตามท่ี

ก าหนด

เขียนโปรแกรม

ตามท่ีก าหนด

ไม่มี ไม่มี

129 บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

42/144 พาร์ครา

ชาวดี

พระรา

ม 2 

ซอย 3

พระราม 2 บางมด จอมทอง กทม. 10150 พัฒนา Software  ระบบสารสนเทศ 3 มี notebook เป็น

ของตนเอง  หากเป็น

หญิงอย่างน้อยให้มา

กัน 2 คน จะได้อยู่เป็น

เพ่ือนกัน

เขียนโปรแกรมตามท่ี

ก าหนด

เขียนโปรแกรม

ตามท่ีก าหนด

ไม่มี ไม่มี

130 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท 77 หมู่ 7  ต. ท่าตูม อ. ศรีมหา

โพธิ

จ.ปราจีนบุรี 25140 โรงแรม การบัญชี 3 ได้ทุกเพศ เกรดเฉล่ีย 

2.00 ขึ นไป

มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

131 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท 77 หมู่ 7  ต. ท่าตูม อ. ศรีมหา

โพธิ

จ.ปราจีนบุรี 25140 โรงแรม ภาษาอังกฤษ 3 ได้ทุกเพศ เกรดเฉล่ีย 

2.00 ขึ นไป

มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

132 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท 77 หมู่ 7  ต. ท่าตูม อ. ศรีมหา

โพธิ

จ.ปราจีนบุรี 25140 โรงแรม มนุษยศาสตร์ 3 ได้ทุกเพศ เกรดเฉล่ีย 

2.00 ขึ นไป

มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

133 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท 77 หมู่ 7  ต. ท่าตูม อ. ศรีมหา

โพธิ

จ.ปราจีนบุรี 25140 โรงแรม การจัดการ 3 ได้ทุกเพศ เกรดเฉล่ีย 

2.00 ขึ นไป

มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

134 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท 77 หมู่ 7  ต. ท่าตูม อ. ศรีมหา

โพธิ

จ.ปราจีนบุรี 25140 โรงแรม การตลาด 3 ได้ทุกเพศ เกรดเฉล่ีย 

2.00 ขึ นไป

มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

135 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท 77 หมู่ 7  ต. ท่าตูม อ. ศรีมหา

โพธิ

จ.ปราจีนบุรี 25140 โรงแรม โภชนาการ/อาหาร 5 ได้ทุกเพศ เกรดเฉล่ีย 

2.00 ขึ นไป

มี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

136 เยส เว็บ ดีไซน์ สตูดิโอ 254 อาคาร

วิทยกิตต์ิ

ชั น 17 - พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหา

นคร

10330 ออกแบบเว็บไซต์ สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศ

2 ออกแบบเว็บไซต์ / 

การตลาดออนไลน์ / 

ออกแบบกราฟิก

ออกแบบเว็บไซต์ /

 การตลาด

ออนไลน์ / 

ออกแบบกราฟิก

1,050 ไม่มี ไม่มี



137 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

90 หมู่15 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 ฮาร์ดดิส วิศวกรรมศาสตร์

ทุกสาขา

20 ขึ นอยู่กับแต่ละแผนก ขึ นอยู่กับแต่ละแผนก ขึ นอยู่กับแต่ละ

แผนก

8,000 ไม่มี มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย

138 มูลนิธิโครงการหลวง 65  หมู่ 1 - - - สุเทพ สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200 มูลนิธิ การจัดการธุรกิจ 4 1. สามารถใช้

โปรแกรมMicrosoft 

Office ได้เป็นอย่างดี

1. รับ-ส่งจดหมาย 

ภายใน-ภายนอก

1. รับ-ส่งจดหมาย

 ภายใน-ภายนอก

ไม่มี มี

นักศึกษา

เสีย

ค่าใช้จ่าย

เอง

ไม่มี

2. มีความรับผิดชอบ

ในหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย

2. ติดต่อประสานงาน

หน่วยงานภายใน และ

ภายนอก

2. ติดต่อ

ประสานงาน

หน่วยงานภายใน 

และภายนอก

3. ตรงต่อเวลา 3. ลงข้อมูลสถิติ

ฝึกอบรม และ สถิติ

ปฏิบัติงาน

3. ลงข้อมูลสถิติ

ฝึกอบรม และ 

สถิติปฏิบัติงาน

4. สามารถแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้เป็น

อย่างดี"

4. ช่วยเร่ืองฝึกอบรม 

เตรียมข้อมูล สถานท่ี 

และงานลงทะเบียน

4. ช่วยเร่ือง

ฝึกอบรม เตรียม

ข้อมูล สถานท่ี 

และงานลงทะเบียน

5. ช่วยเร่ืองรับสมัครงาน 5. ช่วยเร่ืองรับ

สมัครงาน

6. ช่วยรายงานข้อมูล

ประจ าเดือนของศูนย์/

สถานี

6. ช่วยรายงาน

ข้อมูล

ประจ าเดือนของ

ศูนย์/สถานี

7. ช่วยจัดท ารายงาน

ตารางรถ

7. ช่วยจัดท า

รายงานตารางรถ

8. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย"

8. อ่ืนๆ ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย"

139 ธนาคารออมสินสาขามุขมนตรี 164/9 - - - มุขมนตรี ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 สถาบันการเงิน บริหารธุรกิจ 2 - สินเช่ือและเงินฝาก สินเช่ือและเงินฝาก ไม่มี ไม่มี ไม่มี

140 บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 807/1 - 2,3,4,7 - พระรามสาม บางโพงพาง ยานนาวา กทม. 10120 IT , software โปรแกรมเมอร์ 

วิเคราะห์ระบบ

5 ชาย หญิง 

คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค

พัฒนาแก้ไขโปรแกรม พัฒนาแก้ไข

โปรแกรม

3,000 ไม่มี ไม่มี



141 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 5 

จังหวัดบุรีรัมย์

83 ตาเก็ม หนองปล่อง-

เมืองยาง

เมืองยาง ช านิ บุรีรัมย์ 31110 ผลิตและ

ขยายพันธ์ุพืช

เกษตร 20 ไม่มี การขยายพันธ์ุพืชจาก

เมล็ด, ท่อนพันธ์ุ, 

เนื อเย่ือ, ต้นพันธ์ุ(การ

ตอน,ทาบก่ิง ฯลฯ) การ

การฝึกปฏิบัติจริง

ด้านเกษตร

ไม่มี มี

นักศึกษา

เสีย

ค่าใช้จ่า

ไม่มี

142 บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

972/1 อาคารวร

สุบิน

4 โรงพยา

บาล

พระรา

ม9

ริมคลองสาม

เสน

บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหา

นคร

10310 พัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

3 นักศึกษาจะต้องน า

คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมา

เอง และอยากให้ระบุ

ต าแหน่งหรือภาษาท่ี

นักศึกษาสนใจและ

ถนัดมากท่ีสุด เพ่ือจะ

ได้จัดนักศึกษาเข้าทีม

และต าแหน่งได้ตรง

ตามจุดประสงค์มาก

ท่ีสุด

พัฒนาซอฟต์แวร์ตาม 

requirement ท่ีได้รับ

พัฒนาซอฟต์แวร์, 

โมบายแอพพลิเค

ชัน

8,000 ไม่มี ไม่มี

143 บจ. เจ ดับบลิว เอส คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

709/3  ซอย 

ลาดกระบัง 

1/7  ถ.

ลาดกระบัง

3 ลาด

ระบัง 

1/7

ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุ่งเทพ

มหานคร

10520 รับเหมาก้้อสร้าง วิศวกรรมโยธา 8 ผู้ช่วยวิศวกร 300 ไม่มี ไม่มี

144 บจ. เจ ดับบลิว เอส คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

709/3  ซอย 

ลาดกระบัง 

1/7  ถ.

ลาดกระบัง

3 ลาด

ระบัง 

1/7

ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุ่งเทพ

มหานคร

10520 รับเหมาก้้อสร้าง สถาปัตยกรรม 7  ผู้ช่วยสถาปนิก 300 ไม่มี ไม่มี

145 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ,

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ส านัก

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

2 มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40002 หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

2 IoT Developer, 

Network Engineer

วิจัยและพัฒนา, 

On-site Services

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

146 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ,

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ส านัก

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

2 มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40002 หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมไฟฟ้า

ส่ือสาร

1 IoT Developer, 

Network Engineer

วิจัยและพัฒนา, 

On-site Services

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

147 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ,

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ส านัก

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

2 มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40002 หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

1 IoT Developer, 

Network Engineer

วิจัยและพัฒนา, 

On-site Services

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

148 บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. จ ากัด 337 ม.6 - - - - หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 30000 ผลิตเหล็กหล่อ

อะไหล่รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ 

คอมเพรสเซอร์แอร์

วิศวกรไฟฟ้า 1 ผู้ช่วยวิศวกร ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย

70 ไม่มี ไม่มี



149 บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. จ ากัด 337 ม.6 - - - - หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 30000 ผลิตเหล็กหล่อ

อะไหล่รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ 

คอมเพรสเซอร์แอร์

วิศวกรเคร่ืองกล 1 ผู้ช่วยวิศวกร ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย

70 ไม่มี ไม่มี

150 บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. จ ากัด 337 ม.6 - - - - หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 30000 ผลิตเหล็กหล่อ

อะไหล่รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ 

คอมเพรสเซอร์แอร์

วิศวกรโลหการ 1 ผู้ช่วยวิศวกร ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย

70 ไม่มี ไม่มี

151 แผนกการเงินกองทัพภาคท่ี ๒ 0 0 0 0 0 หนองไผ่ล้อม เมือง นครราชสีมา 30000 หน่วยงานราชการ การเงิน 3 เพศหญิง ตามความเหมาะสม งานในหน้าท่ี

การเงิน-บัญชี

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

152 บริษัท พี.เอ.เอส.ซอฟท์ จ ากัด 250/162 กลาง

เมืองติด

กอง

ปราบ

คอมมานโ

ด

โชคชัยส่ี ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหา

นคร

10230 ให้บริการ

ทางด้านบัญชี 

วางระบบบัญชี 

ภาษี

บัญชี 2 หญิง/เกรดมากแสดง

ถึงศักยภาพของ

นักศึกษา

ภงด 1-3-53 ภงด 1ก 

จัดท างบพิสูจน์ยอดเงิน

ฝากธนาคาร คีย์เงินสด

ย่อย คีย์จ่าย คีย์ขาย คีย์

รับ ทั งนี ขึ นอยู่กับ

ศักยภาพในการรับ

ข้อมูลและเวลาท่ีทาง

มหาวิทยาลัยจัดให้ 

โดยรวมจะพยายามให้

นักศึกษาได้มากท่ีสุดท่ี

จะมากได้ ท าหัวข้อไหน

ให้เข้าใจว่าวัตถุประสงค์

เหมือนด้านบนคะ 7,700 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย

ไม่มี

153 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา

นครราชสีมา

225 2,3 จอมพล ในเมือง เมือง

นครราชสีมา

นครราชสีมา 30000 การเงินการ

ธนาคาร

บริหารธุรกิจ 3 เห็นตามสมควรของ

ทางสถาบัน

หลักการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับธุรกิจของ

ธนาคาร

บัญชี / สินเช่ือ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

154 บริษัท ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

91/38-39 สุวินทวงศ์ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ส่งออก วิทยาศาสต์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร

3 ปฏิบัติงานในไลน์การผลิต ปฏิบัติงานในไลน์

การผลิต

9,000 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย

ไม่มี

155 บริษัท วี.สถาปัตย์ จ ากัด 117 - - - พระพุทธบาท ในเมือง เมือง

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ 67000 รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า 2 ไม่จ ากัดเพศ งานท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

ไฟฟ้าภายใน-นอกอาคาร

งานท่ีเก่ียวข้องกับ

ระบบไฟฟ้า

ภายใน-นอกอาคาร

150 ไม่มี ไม่มี



156 บริษัท โรโบคลาวด์ จ ากัด 9/79 หมู่ 5 คุ้ม

เจริญ

สุข

บางน  าจืด เมือง

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000 ระบบหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมและ

เคร่ืองจักรอัตโนมัติ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 ทุกเพศ/ไม่ต่ ากว่า 

2.50/คอมพิวเตอร์

ส่วนตัว

ออกแบบและสร้าง

ระบบอัตโนมัติ / เสนอ

แบบบริหารจัดการ

บุคลากรในองค์กร

งานวิศวกรรม / 

งานบริหาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

157 บริษัท โรโบคลาวด์ จ ากัด 9/79 หมู่ 5 คุ้ม

เจริญ

สุข

บางน  าจืด เมือง

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000 ระบบหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมและ

เคร่ืองจักรอัตโนมัติ

ไฟฟ้า 2 ทุกเพศ/ไม่ต่ ากว่า 

2.50/คอมพิวเตอร์

ส่วนตัว

ออกแบบและสร้าง

ระบบอัตโนมัติ / เสนอ

แบบบริหารจัดการ

บุคลากรในองค์กร

งานวิศวกรรม / 

งานบริหาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

158 บริษัท โรโบคลาวด์ จ ากัด 9/79 หมู่ 5 คุ้ม

เจริญ

สุข

บางน  าจืด เมือง

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000 ระบบหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมและ

เคร่ืองจักรอัตโนมัติ

เมคคาทรอนิกส์ 1 ทุกเพศ/ไม่ต่ ากว่า 

2.50/คอมพิวเตอร์

ส่วนตัว

ออกแบบและสร้าง

ระบบอัตโนมัติ / เสนอ

แบบบริหารจัดการ

บุคลากรในองค์กร

งานวิศวกรรม / 

งานบริหาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

159 บริษัท โรโบคลาวด์ จ ากัด 9/79 หมู่ 5 คุ้ม

เจริญ

สุข

บางน  าจืด เมือง

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000 ระบบหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมและ

เคร่ืองจักรอัตโนมัติ

การจัดการ 1 ทุกเพศ/ไม่ต่ ากว่า 

2.50/คอมพิวเตอร์

ส่วนตัว

ออกแบบและสร้าง

ระบบอัตโนมัติ / เสนอ

แบบบริหารจัดการ

บุคลากรในองค์กร

งานวิศวกรรม / 

งานบริหาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

160 บริษัท พัฒนนารายณ์ จ ากัด 50 ม.6 ต.ดี

ลัง อ.พัฒนา

นิคม

ลพบุรี-วังม่วง ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 15220 คลังสินค้าห้อง

เย็นให้เช่า

ไฟฟ้า 1 สมุดบันทึกประจ าตัว คลังสินค้า และ คอม

เพลสเซอร์

ระบบ RFID และ 

เคร่ืองท าความเย็น

100 ไม่มี ไม่มี

161 บริษัท พัฒนนารายณ์ จ ากัด 50 ม.6 ต.ดี

ลัง อ.พัฒนา

นิคม

ลพบุรี-วังม่วง ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 15220 คลังสินค้าห้อง

เย็นให้เช่า

โลจิสต์ติกส์ 1 สมุดบันทึกประจ าตัว คลังสินค้า และ คอม

เพลสเซอร์

ระบบ RFID และ 

เคร่ืองท าความเย็น

100 ไม่มี ไม่มี

162 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสกลนคร

143 ม.4 บ.นาค า/

ตึก

อ านวยการ

1 - ถีนานนท์ ห้วยยาง เมือง สกลนคร 47000 หน่วยงานวิจัย

และพัฒนาด้านพืช

พืชศาสตร์ 6 ความตั งใจในการ

ท างานและเรียนรู้ส่ิง

ต่างๆ

กรณี 3 เดือนขึ นไปจะ

มอบหมายให้ท าปัญหา

พิเศษ

ภาคทฤษฎีและ

ปฎิบัติในแปลง

ไม่มี มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ไม่มี

163 บจก.เหล็กฟ้าใส 8 หมู่ 10 ถนนราช

สีมา-โชคชัย

ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา 30190 ค้าว้สดุก่อสร้าง การตลาด 1 ไม่ก าหนด ขายประจ าส านักงาน 

(หน้าร้าน)

1. เปิดบิลขาย 2. 

ตรวจนับสินค้า 

(สต็อค) 3. ขาย

สินค้าประจ าหน้า

ร้าน และแนะน า

สินค้า 4. ส่ง

รายงานการขาย

200 ไม่มี ไม่มี



164 หจก.บีเอ็น โปร เอ็นจิเนียร่ิง 108/2 ม.3 บ้าน

มะค่า

ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา 30160 Design and 

Construction 

Industrial

วิศวกรรมโยธา 2 ช/ญ บริหารโปรเจค บริหารโปรเจค 10,000 มี

นักศึกษา

เสีย

ค่าใช้จ่า

ยเอง

มี 

นักศึกษ

าเสีย

ค่าใช้จ่า

ยเอง

165 หจก.บีเอ็น โปร เอ็นจิเนียร่ิง 108/2 ม.3 บ้าน

มะค่า

ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา 30160 Design and 

Construction 

Industrial

วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 ช/ญ บริหารโปรเจค บริหารโปรเจค 10,000 มี

นักศึกษา

เสีย

ค่าใช้จ่า

ยเอง

มี 

นักศึกษ

าเสีย

ค่าใช้จ่า

ยเอง

166 หจก.บีเอ็น โปร เอ็นจิเนียร่ิง 108/2 ม.3 บ้าน

มะค่า

ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา 30160 Design and 

Construction 

Industrial

วิศวกรรมอุตรสา

หการ

2 ช/ญ บริหารโปรเจค บริหารโปรเจค 10,000 มี

นักศึกษา

เสีย

ค่าใช้จ่า

ยเอง

มี 

นักศึกษ

าเสีย

ค่าใช้จ่า

ยเอง

167 บริษัท ที.เจ.วาย.การบัญชี 

จ ากัด

79/5 หมู่บ้าน

มณีแก้ว

แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ส านักงานบัญชี บัญชี 2 หญิง งานบัญชี /บันทึกบัญชี

ในโปรแกรมส าเร็จรูป

บันทึกบัญชีตาม

เอกสารทั งหมด

7,200 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า
168 บริษัท เอฟโวลูช่ัน อาร์ต 

จ ากัด

508/18 หมู่บ้าน

คาซ่าซิตี  1

สุคนธสวัสด์ิ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหา

นคร

10230 ออกแบบส่ือ และ

ผลิตส่ิงพิมพ์ 

หนังสือ แผ่นพับ 

สต๊ิกเกอร์ โบร์ชัว

 นามบัตร

เทคโนโลยี

ออกแบบนิเทศศิลป์

2 ไม่มีข้อก าหนด แต่

อาจจะไม่สะดวกรับ

นักศึกษาท่ีนับถือ

ศาสนาอิสลาม 

เน่ืองจากท่ีบริษัทได้

เป็นผู้ช่วยฝ่ายออกแบบ 

และฝ่ายผลิต

ออกแบบกราฟิก 

โลโก้ ส่ือส่ิงพิมพ์ 

รวมถึงขั นตอน

การผลิต

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

169 สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะช้าง 100 4 - - หาดไก่แบ้ เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 23170 รีสอร์ท บริการ

ห้องพักและ

ห้องอาหาร

การท่องเท่ียว 2 ไม่มี ให้ข้อมูลลูกค้า 4,000 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย

ไม่มี

170 สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะช้าง 100 4 - - หาดไก่แบ้ เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 23170 รีสอร์ท บริการ

ห้องพักและ

ห้องอาหาร

อังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารสากล

2 รับออเดอร์ 4,000 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย

ไม่มี



171 สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะช้าง 100 4 - - หาดไก่แบ้ เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 23170 รีสอร์ท บริการ

ห้องพักและ

ห้องอาหาร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร

2 เตรียมอาหาร 4,000 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย

ไม่มี

172 สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะช้าง 100 4 - - หาดไก่แบ้ เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 23170 รีสอร์ท บริการ

ห้องพักและ

ห้องอาหาร

วิศวกรรมการท า

ความเย็นและปรับ

อากาศ

2 ซ่อมบ ารุง 4,000 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย

ไม่มี

173 บริษัท 139 ซีวิล ไลน์ จ ากัด 68/566  ม.1 - - - - หันตรา พระนครศรีอ

ยุธยา

พระนครศรีอ

ยุธยา

13000 รับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้าง 3 - - - 0 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า
174 บริษัท 139 ซีวิล ไลน์ จ ากัด 68/566  ม.1 - - - - หันตรา พระนครศรีอ

ยุธยา

พระนครศรีอ

ยุธยา

13000 รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ 2 - - - 0 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า
175 บริษัท ยูบีเค อุดมทรัพย์ 

วิศวกรรม จ ากัด

101/24  ม.15 อยู่สบาย คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ผลิตเคร่ืองจักร / 

 Make to order

 stanless / ขัด

แยกชิ นส่วน / 

ตรวจสอบชิ นงาน

อะไหล่ยนต์ / ขัด

ลายชิ นส่วนยาน

ยนต์

วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 เพศชาย ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร / 

ออกแบบเคร่ืองจักร / 

สร้างเคร่ืองจักร /

ท าตามค าส่ังท่ี

ได้รับมอบหมาย 

เช่น ซ่อมบ ารุง

เคร่ืองจักร / ซ่อม

ระบบไฟฟ้า

7,500 ไม่มี มี

นักศึกษา

เสีย

ค่าใช้จ่า

ยเอง

มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย

176 บริษัท ยูบีเค อุดมทรัพย์ 

วิศวกรรม จ ากัด

101/24  ม.15 อยู่สบาย คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ผลิตเคร่ืองจักร / 

 Make to order

 stanless / ขัด

แยกชิ นส่วน / 

ตรวจสอบชิ นงาน

อะไหล่ยนต์ / ขัด

ลายชิ นส่วนยาน

ยนต์

วิศวกรรมอุตสา

หการ

2 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร / 

ออกแบบเคร่ืองจักร / 

สร้างเคร่ืองจักร

ท าตามค าส่ังท่ี

ได้รับมอบหมาย 

เช่น ซ่อมบ ารุง

เคร่ืองจักร / ซ่อม

ระบบไฟฟ้า

7,500 ไม่มี มี

นักศึกษา

เสีย

ค่าใช้จ่า

ยเอง

มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย



177 บริษัท ยูบีเค อุดมทรัพย์ 

วิศวกรรม จ ากัด

101/24  ม.15 อยู่สบาย คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ผลิตเคร่ืองจักร / 

 Make to order

 stanless / ขัด

แยกชิ นส่วน / 

ตรวจสอบชิ นงาน

อะไหล่ยนต์ / ขัด

ลายชิ นส่วนยาน

ยนต์

วิศวกรรมไฟฟ้า 1 ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า ท าตามค าส่ังท่ี

ได้รับมอบหมาย 

เช่น ซ่อมบ ารุง

เคร่ืองจักร / ซ่อม

ระบบไฟฟ้า

7,500 ไม่มี มี

นักศึกษา

เสีย

ค่าใช้จ่า

ยเอง

มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย

178 บริษัท บิก อิเลคทริค แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

111/111 หมู่

 10 ต.ทุ่งสุข

ลา อ.ศรีราชา

ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 งานบริการ ไฟฟ้าก าลัง 10 เพศชาย อายุ 20 ปีขึ น

ไป

ระบบงานไฟฟ้า ระบบงานไฟฟ้า

ทั งหมด

300 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า
179 บริษัท ทัฟฟ์เทค กรุ๊ป จ ากัด 1991/192 อารียา 

แมนดารี

น่า

สุขุมวิท 77 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหา

นคร

10250 ท่ีปรึกษารับงาน

ราชการ

คอมพิวเตอร์ 3 เขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรม 6,000 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ไม่มี

180 บริษัท ทัฟฟ์เทค กรุ๊ป จ ากัด 1991/192 อารียา 

แมนดารี

น่า

สุขุมวิท 77 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหา

นคร

10250 ท่ีปรึกษารับงาน

ราชการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

2 เขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรม 6,000 มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ไม่มี

181 โรงแรมลิตเติ ลยอนย่า 63/2 หมู่ 4 เจ้าฟ้า

ตะวันตก

วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 โรงแรม การโรงแรมและ

การท่องเท่ียว

1 รักการเรียนรู้ ซ่ือสัตย์ 

มีวินัย ชอบงานบริการ

และการท างานท่ีได้

มาตรฐาน และต้องการ

เรียนรู้การจัดการ

ทรัพยากรท่ีมี

งานแผนก Food & 

Beverages

งานแผนก Food

 & Beverages

3,000 ไม่มี ไม่มี

182 โรงแรมลิตเติ ลยอนย่า 63/2 หมู่ 4 เจ้าฟ้า

ตะวันตก

วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 โรงแรม การโรงแรมและ

การท่องเท่ียว

1 รักการเรียนรู้ ซ่ือสัตย์ 

มีวินัย ชอบงานบริการ

และการท างานท่ีได้

มาตรฐาน และต้องการ

เรียนรู้การจัดการ

ทรัพยากรท่ีมี

งานแผนก 

Housekeeper

งานแผนก 

Housekeeper

3,000 ไม่มี ไม่มี



183 โรงพยาบาลจิตเวช

นครราชสีมาราชนครินทร์

86 - - - ช้างเผือก ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 กระทรวง

สาธารณสุข

ระบบสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร์

3  IT Support รับผิดชอบ จัดการ

 แก้ไข ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา

เคร่ืองใช้อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

ตลอดจน 

Software และ 

Hardware ของ

องค์กรให้อยู่ใน

สภาพท่ีดี และ

พร้อมใช้งานอยู่

ตลอดเวลา

0 ไม่มี ไม่มี

184 ส านักงานท่ีดินจังหวัด

นครราชสีมา สาขาคง

ถ.เทศบาล2 

ต.เม่ืองคง  

อ.คง  จ.นม 

30260

เทศบาล2 เมืองคง คง นครราชสีมา 30260 หน่วยงานราชการ บริหารธุรกิจ 1 งานธุรการ  งานรังวัด

และแผนท่ี

งานธุรการ  งาน

รังวัดและแผนท่ี

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

185 ส านักงานท่ีดินจังหวัด

นครราชสีมา สาขาคง

ถ.เทศบาล2 

ต.เม่ืองคง  

อ.คง  จ.นม 

30260

เทศบาล2 เมืองคง คง นครราชสีมา 30260 หน่วยงานราชการ วิศวกรรมส ารวจ 2 งานธุรการ  งานรังวัด

และแผนท่ี

งานธุรการ  งาน

รังวัดและแผนท่ี

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

186 ส านักงานท่ีดินจังหวัด

นครราชสีมา สาขาคง

ถ.เทศบาล2 

ต.เม่ืองคง  

อ.คง  จ.นม 

30260

เทศบาล2 เมืองคง คง นครราชสีมา 30260 หน่วยงานราชการ คอมพิวเตอร์ 2 งานธุรการ  งานรังวัด

และแผนท่ี

งานธุรการ  งาน

รังวัดและแผนท่ี

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

187 โรงพยาบาลเทพรัตน์

นครราชสีมา

345/5 6 - - มิตรภาพ โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 30280 โรงพยาบาลท่ัวไป การบัญชี 1 ฝึกสอนงานท่ีเก่ียวข้อง

กับการสึกษาของ

นักศึกษา

มีการฝึกและ

ปฏิบัติจริงตาม

สายงาน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

188 โรงพยาบาลเทพรัตน์

นครราชสีมา

345/5 6 - - มิตรภาพ โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 30280 โรงพยาบาลท่ัวไป สารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์

2 ฝึกสอนงานท่ีเก่ียวข้อง

กับการสึกษาของ

นักศึกษา

มีการฝึกและ

ปฏิบัติจริงตาม

สายงาน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

189 บริษัท ทรงพล การบัญชีและ

กฏหมาย จ ากัด

777,777/1-3 หมู่ท่ี 6 

อาคาร

ทรงพล

เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง

สมุทรปรากา

ร

สมุทรปรากา

ร

10270 ท าบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี 

วางระบบบัญชี

การบัญชี 2 บันทึกบัญชี ตรวจสอบ

เอกสาร

บันทึกบัญชี 

ตรวจสอบเอกสาร

3,300 ไม่มี ไม่มี ไม่มี



190 บริษัท ทรงพล การบัญชีและ

กฏหมาย จ ากัด

777,777/1-3 หมู่ท่ี 6 

อาคาร

ทรงพล

เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง

สมุทรปรากา

ร

สมุทรปรากา

ร

10270 ท าบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี 

วางระบบบัญชี

การจัดการท่ัวไป 1 บันทึกบัญชี ตรวจสอบ

เอกสาร

บันทึกบัญชี 

ตรวจสอบเอกสาร

3,300 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

191 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

สุรินทร์

158 2 - - ปัทมานนท์ แกใหญ่ เมือง สุรินทร์ 32000 หน่วยงานราชการ การบัญชี 5 ชายหรือหญิง /เคร่ือง

คิดเลข

ปฏิบัติงานในลักษณะ

ผู้ช้่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์

งานตรวจสอบ

บัญชีสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 

และ/หริอสอน

แนะน าการจัดท า

บัญชีสหกรณ์

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

192 บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท 

แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิส

เซส (ประเทศไทย) จ ากัด

175 อาคารสา

ธรซิตี ทาว

เวอร์

21 สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120 ส านักงาน

ตรวจสอบบัญชี

การบัญชี 2 ไม่จ ากัดเพศ ควรผ่าน

การเรียนวิชาสอบ

บัญชีอย่างน้อย 1 

รายวิชา ต้องผ่านการ

คัดเลือกตามขั นตอน

และหลักเกณฑ์ของ

ทางบริษัท อุปกรณ์ท่ี

ท างานสอบบัญชีตามท่ี

ได้รับมอบหมายตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี

ท างานสอบบัญชี

ท่ีส านักงานของ

ลูกค้าของบริษัท

6,600 ไม่มี ไม่มี



193 เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียร่ิง 88 5 เหมือง เมือง ชลบุรี 20130 แปรรูปโลหะ

ภัณฑ์ขนาดใหญ่

วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 เพศชาย ปฏิบัติงานตามท่ี

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รับและตรวจสอบ

ความถูกต้องของ

วัตถุดิบท่ีรับเข้า

กระบวนการผลิต 

ควบคุมเคร่ืองจักร

ให้ด าเนินการผลิต

อย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้สามารถ

ผลิตสินค้าได้อย่าง

ถูกต้อง ตรงตาม

ความต้องการของ

ลูกค้าทั งปริมาณ

และคุณภาพ 

ตลอดจนการ

เตรียมเคร่ืองจักร

และอุปกรณ์ให้

พร้อมทั งก่อนและ

หลังการ

ด าเนินการผลิต 

ดูแลการท าความ

สะอาด บ ารุงรักษา

เคร่ืองจักร

5,400 ไม่มี ไม่มี



194 เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียร่ิง 88 5 เหมือง เมือง ชลบุรี 20130 แปรรูปโลหะ

ภัณฑ์ขนาดใหญ่

วิศวกรรมอุตสหการ 2 เพศชาย ปฏิบัติงานตามท่ี

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รับและตรวจสอบ

ความถูกต้องของ

วัตถุดิบท่ีรับเข้า

กระบวนการผลิต 

ควบคุมเคร่ืองจักร

ให้ด าเนินการผลิต

อย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้สามารถ

ผลิตสินค้าได้อย่าง

ถูกต้อง ตรงตาม

ความต้องการของ

ลูกค้าทั งปริมาณ

และคุณภาพ 

ตลอดจนการ

เตรียมเคร่ืองจักร

และอุปกรณ์ให้

พร้อมทั งก่อนและ

หลังการ

ด าเนินการผลิต 

ดูแลการท าความ

สะอาด บ ารุงรักษา

เคร่ืองจักร

5,400 ไม่มี ไม่มี

195 บริษัท บัตเตอร์ไฟร์ จ ากัด 118 มบ.พารา

ไดซ์เทอ

เรซ

- ร่ม

เกล้า 

36

ร่มเกล้า คลองสาม

ประเวศ

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Design studio ออกแบบศิลป

อุตสาหกรรม

1 มี Notebook และ

โปรแกรมท่ีเก่ียวข้อง 

เช่น Adobe 

illustrator / 

Packaging / Logo / 

Graphic design

ออกแบบชิ นงาน

ตามโจทย์ของลูกค้า

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

196 บริษัท บัตเตอร์ไฟร์ จ ากัด 118 มบ.พารา

ไดซ์เทอ

เรซ

- ร่ม

เกล้า 

36

ร่มเกล้า คลองสาม

ประเวศ

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Design studio ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 มี Notebook และ

โปรแกรมท่ีเก่ียวข้อง 

เช่น Adobe 

Packaging / Logo / 

Graphic design

ออกแบบชิ นงาน

ตามโจทย์ของลูกค้า

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

197 จอสก์โกลบอล จ ากัด 60/23 ม.8 บ้าน

หนอง

ใหญ่

หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 รับแปลภาษา/ 

การตลาดบน

เว็บไซต์



198 บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

500/121 ม.3 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ผลิตรถยนต์และ

ชิ นส่วนยานยนต์

คณะอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

2 ชาย 1 คน หญิง 1 คน

 เกรดเฉล่ีย 2.80 ขึ นไป

Project Project 150 ไม่มี มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย199 วีไอพี ฟิตเนส (ไทยแลนด์) 341 หมู่ 9  

หมู่บ้าน 

ราชธานี

- ประโดก - หม่ืนไวย เมือง นครราชสีมา 30000 Fitness วิทยาศาสตร์การ

กีฬา

2 มีความสามารถในด้าน

การสอนออกก าลัง

กายและคลาส

สามารถสอนสมาชิกใน

การออกก าลังกาย

เบื องต้นได้

ตามกฏระเบียบ

ของบริษัท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

200 บริษัท โกลบอล เทล โซลูช่ัน

 จ ากัด

47/353 ไคตัค 10 - ป๊อปปูล่า บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรคมนาคม วิศกรรม

โทรคมนาคมและ

การส่ือสาร

4 เพศหญิง หรือ ชาย 

เกรดเฉล่ีย 2.5 

อุปกรณ์มือถือ

ออกหน้า Site งาน 

ติดตั งอุปกรณ์ Node B 

และ SRS Test เทส

สัญญาณ พร้อมท า  Pat

 Dot ท าเล่มเอกสาร

ออกหน้า Site 

งาน ติดตั งอุปกรณ์

 Node B และ 

SRS Test เทส

สัญญาณ พร้อมท า

6,500 ไม่มี ไม่มี

201 บจ.ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์

เนช่ันแนล

51/599 เมืองเอก - - พหลโยธิน หลักหก เมือง

ปทุมธานี

ปทุมธานี 12000 ให้ค าปรึกษาและ

พัฒนาซอฟต์แวร์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

5 อุปกรณ์ท่ีน ามาในช่วง

ฝึกงานคือ 

คอมพิวเตอร์ แก้วน  า

ส่วนตัว รองเท้าสลิป

เปอร์

เป็นผู้ช่วย Programmer พัฒนา 

Application เป็น

ผู้ช่วย 

Programmer

0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

202 บจ.ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์

เนช่ันแนล

51/599 เมืองเอก - - พหลโยธิน หลักหก เมือง

ปทุมธานี

ปทุมธานี 12000 ให้ค าปรึกษาและ

พัฒนาซอฟต์แวร์

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

5 อุปกรณ์ท่ีน ามาในช่วง

ฝึกงานคือ 

คอมพิวเตอร์ แก้วน  า

ส่วนตัว รองเท้าสลิป

เปอร์

เป็นผู้ช่วย Programmer พัฒนา 

Application เป็น

ผู้ช่วย 

Programmer

0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

203 บริษัท เซอร์เฟส แอพพาเรล

 จ ากัด

395 พัฒนาก

าร 30

สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ห้องเสื อ computer / 

ลักษณะนักศึกษา ขยัน

 อดทน ไม่อู้งาน 

ท างานดึกได้ ตั งใจมา

หาความรู้

ผู้ช่วยดีไซเนอร์ และ ผลิต ออกแบบ และ ผลิต ไม่มี ไม่มี ไม่มี

204 เบทาโกร จ ากัด มหาชน 323 หมู่ 6 วิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพ 10210 การตลาด 10 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ดูแลบริหารภายใน

ร้าน    Betagro 

8,100 มี ไม่

เสีย

ไม่มี

205 เบทาโกร จ ากัด มหาชน 323 หมู่ 6 วิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพ 10210 การจัดการ 10 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ดูแลบริหารภายใน

ร้าน    Betagro 

8,100 มี ไม่

เสีย

ไม่มี

206 ออโต ไดแด็กติก จ าจัด 111 สมิต

กาญจน์

- สุขุมวิท

 62/1

สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ผลิตและน าเข้า

ชุดฝึกทางการ

ศึกษา

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

3 เพศชาย ออกแบบ 

ประกอบและ

ทดสอบชุดฝึกด้าน

300 ไม่มี ไม่มี

207 บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี

 จ ากัด

40/61 เพชร

เกษม 

77/4

หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหา

นคร

10160 จ าหน่ายอุปกรณ์ 

IT

บริหารธุรกิจ 1 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี



208 บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี

 จ ากัด

40/61 เพชร

เกษม 

77/4

หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหา

นคร

10160 จ าหน่ายอุปกรณ์ 

IT

IT 1 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

209 บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี

 จ ากัด

40/61 เพชร

เกษม 

77/4

หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหา

นคร

10160 จ าหน่ายอุปกรณ์ 

IT

กราฟฟิค 1 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

210 บริษัท พีพีที พลัส จ ากัด 36/43 ม.13 - - - บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี 12150 เสริมอาหาร เทคโนโลยีอาหาร 2 ตรวจสอบคุณภาพงาน 

และ Production

ควบคุมงานตาม 

Spec

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

211 บริษัท เอ็นเอสแอลฟู้ดส์ 

จ ากัด

700/836 หมู่ 6 หนองต าลึง พานทอง ชลบุรี 20160 ผลิตเบเกอร่ี วิศวกรรมไฟฟ้า 3 ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุม

กระบวนการผลิต

100 มี

นักศึกษา

เสีย

ค่าใช้จ่า

ยเอง

มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย

212 บริษัท เอ็นเอสแอลฟู้ดส์ 

จ ากัด

700/836 หมู่ 6 หนองต าลึง พานทอง ชลบุรี 20160 ผลิตเบเกอร่ี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร

3 ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุม

กระบวนการผลิต

100 มี

นักศึกษา

เสีย

ค่าใช้จ่า

ยเอง

มี ไม่

เสีย

ค่าใช้จ่า

ย

213 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 ม.1 - - - บางนา-ตราด คลองต าหรุ เมือง ชลบุรี 20000 สถาบันฝึกอบรม

ภายใต้กระทรวง

อุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยวิศวกร / งาน

เอกสาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

214 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 ม.1 - - - บางนา-ตราด คลองต าหรุ เมือง ชลบุรี 20000 สถาบันฝึกอบรม

ภายใต้กระทรวง

อุตสาหกรรม

การจัดการ ผู้ช่วยวิศวกร / งาน

เอกสาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

215 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

(องค์การมหาชน)

111 หมู่ 6 มหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000 สถาบันวิจัย 

องค์การมหาชน

วิศวกรรมโยธา 1 มีพื นฐานการเขียน

แบบด้วยโปรแกรม 

AutoCAD หรือ 

Solidwork ท่ีดี

วิจัยและพัฒนาชิ นส่วน

สุญญากาศส าหรับ

เคร่ืองก าเนิดแสง

ซินโครตรอน

เขียนแบบชิ นส่วน

สุญญากาศและ

วิเคราะห์

คุณสมบัติทาง

วิศวกรรมของ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

216 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

(องค์การมหาชน)

111 หมู่ 6 มหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000 สถาบันวิจัย 

องค์การมหาชน

วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 มีพื นฐานการเขียน

แบบด้วยโปรแกรม 

AutoCAD หรือ 

Solidwork ท่ีดี

วิจัยและพัฒนาชิ นส่วน

สุญญากาศส าหรับ

เคร่ืองก าเนิดแสง

ซินโครตรอน

เขียนแบบชิ นส่วน

สุญญากาศและ

วิเคราะห์

คุณสมบัติทาง

วิศวกรรมของ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี



217 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

(องค์การมหาชน)

111 หมู่ 6 มหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000 สถาบันวิจัย 

องค์การมหาชน

วิศวกรรมอุตสา

หการ

1 มีพื นฐานการเขียน

แบบด้วยโปรแกรม 

AutoCAD หรือ 

Solidwork ท่ีดี

วิจัยและพัฒนาชิ นส่วน

สุญญากาศส าหรับ

เคร่ืองก าเนิดแสง

ซินโครตรอน

เขียนแบบชิ นส่วน

สุญญากาศและ

วิเคราะห์

คุณสมบัติทาง

วิศวกรรมของ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

218 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

(องค์การมหาชน)

111 หมู่ 6 มหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000 สถาบันวิจัย 

องค์การมหาชน

วิศวกรรมเมคคา

ทรอนิกส์

1 มีพื นฐานการเขียน

แบบด้วยโปรแกรม 

AutoCAD หรือ 

Solidwork ท่ีดี

วิจัยและพัฒนาชิ นส่วน

สุญญากาศส าหรับ

เคร่ืองก าเนิดแสง

ซินโครตรอน

เขียนแบบชิ นส่วน

สุญญากาศและ

วิเคราะห์

คุณสมบัติทาง

วิศวกรรมของ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี


