รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมงาน Job fair ประจาปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

เข้าร่วมงาน

รายละเอียด

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
1 บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จากัด

จังหวัดนครปฐม

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป โท วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล

เป็นผู้นาเทคโนโลยีแห่งวงการผู้ผลิต ผู้ออกแบบ และติดตัง้ แผ่นฉนวน และอุปกรณ์
http://www.wtg.co.th/thai/home.html
ต่างๆที่ประกอบเป็นห้องเย็น (Cold Room), ห้องสะอาด (Clean Room), ห้องฟรีส
หรือตูฟ้ รีส (Freezers) เป็นต้น เครื่องจักรที่วอลล์เทคฯเลือกใช้เป็นเครื่องจักรที่
ทันสมัยที่สุดเครื่องหนึง่ ของโลก และเทคโนโลยีการผลิตในระบบ Z-Lock เป็น
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทาให้ ผลิตภัณฑ์ของวอลลฺ์เทคฯเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ
ว่ามีคณ
ุ ภาพสูง มีความสวยงาม รวมทั้งตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่างๆและยัง
ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30%
เป็นหนึง่ ในผู้นาธุรกิจพลังงานและพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่มี
http://www.doubleapower.com/th/about_know.aspx
ประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้ามานานกว่า 30 ปี โดยมีบริษทั เนชัน่ แนลเพาเวอร์ ซัพ
พลาย จากัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส เป็นบริษทั หลักในการดาเนินธุรกิจด้านพลังงาน
เอ็นพีเอส ให้ความสาคัญกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยการนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ชุมชน โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดสามารถใช้เชือ้ เพลิง
หลายประเภท เพื่อเพิ่มทางเลือกและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาน้ามันหรือก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ให้ความสาคัญกับการใช้เชือ้ เพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุทาง
การเกษตร ของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตเยือ่ และกระดาษ และการใช้ซับบิทู
มินัสผสมชีวมวล เพื่อช่วยประเทศชาติ
ลดการนาเข้าน้ามัน
ผู้เชีย่ วชาญงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสิ่งแวดล้อม มีผลงานจานวนมาก http://www.italthaiengineering.com/ourservice_thai.php.htm
ทั้งภาครัฐบาล โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสูงต่าง ๆ ใคร่ขอเสนองานวิศวกรรม
สาหรับโรงงาน และอาคารของท่าน เพื่อให้ทั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบผลิต
สามารถทางานได้อย่างต่อเนือ่ งเชือ่ ถือได้ (Reliability) มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
ตามกฎหมาย (Safety) ลดความเสี่ยงต่ออุบัตภิ ยั เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency)และ
ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ในลักษณะ ONE STOP SERVICE

2 National Power Supply Public Co.,ltd.

จ.ปราจีนบุรี

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป โท วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า

4 บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จากัด

จังหวัดสมุทรปราการ

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมเคมี

บริษทั ธนบุรีประกอบรถยนต์ จากัด เริ่มต้นการประกอบชัซซีรถยนต์โดยสารที่โรงงาน http://www.taap.in.th/
ประกอบรถยนต์แห่งที่ 1 และต่อมาธนบุรีฯได้ขยายศักยภาพในการประกอบรถยนต์นงั่
ส่วนบุคคลเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น C-Class, E-Class และ S-Class ที่โรงงานประกอบ
รถยนต์แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการยอมรับ
จากบริษทั ผู้ผลิตรถยนต์ชนั้ แนวหน้าว่าเป็นโรงงานที่มีคณ
ุ ภาพและทันสมัยที่สุดแห่งหนึง่
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถประกอบรถยนต์ได้ถงึ 12,000 คันต่อปี
ปัจจุบันธนบุรีฯได้รับความไว้วางใจจากบริษทั เ์ มอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ในเครือ เดมเลอร์ ให้เป็นผู้ประกอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น C-Class,
E-Class, S-Class และ A-Class ภายใต้มาตรฐานคุณภาพการประกอบรถยนต์เมอร์เซ
เดส-เบนซ์จากบริษทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอจี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

5 บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จากัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ผลิตกล้องนิคอนและอุปกรณ์ถา่ ยภาพ

http://www.nikon.co.th/th_TH/home.page?lang=

ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

รายละเอียด

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

เข้าร่วมงาน

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
6 กลุ่มบริษัทโกลว์

จังหวัดระยอง

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าในฐานะรายใหญ่ รวมถึงการผลิตและจาหน่ายไอน้า และน้า
เพื่อการอุตสาหกรรม ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ
ใกล้เคียง

http://glow-th.listedcompany.com/factsheet.html

7 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร)
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
(ภาคพิเศษ)

เป็นผู้นาในการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดที ี่สุดมุง่ พัฒนาระบบ การ
ดาเนินการ และบุคลากร ตลอดจนการบริหาร ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นระบบที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ และเชือ่ ถือได้ โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เกีย่ วข้องและสังคม

http://www.bts.co.th/corporate/th/main.aspx

8 บริษัท จ๊อบนิสิต จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59

ป ตรี ทุกสาขาวิชา

เป็นองค์กรที่ทาธุรกิจเพื่อสังคม ก่อตัง้ ขึน้ ในปีพ .ศ. 2557 โดยทีมงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศศินทร์ เรามุง่ มัน่ ที่จะสร้างโอกาสที่ดกี ว่า
สาหรับนักศึกษาด้วยการทาวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา

http://www.jobnisit.com/

9 บริษัท เบริล 8 พลัส จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-

-

10 บริษัท อินเทกร้า8ที จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลิตเครื่องผลิต ยา, อาหาร, เครื่องดืม่ , จาหน่ายโลหะ, งานหล่อโลหะ งาน M/C งาน
บริการขนส่ง

http://www.integra.co.th/th/

11 บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้า
(หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า

ธุรกิจการกลั่นน้ามัน

https://www.thaioilgroup.com/home/business_products.aspx

12 บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จากัด

จังหวัดสมุทรปราการ

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกอบธุรกิจ สินค้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์สานักงาน
อัตโนมัติ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอืน่ ๆ

http://www.nhkspg.co.th/th/

ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

เข้าร่วมงาน

รายละเอียด

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
13 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

จังหวัดสระบุรี

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ อะกรีเกต และผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วข้อง อย่างครบวงจร สามารถบรรลุซึ่ง http://www.siamcitycement.com/default%20-%202.aspx
ผลกาไรที่เหนือมาตรฐาน ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ด้วยการปฎิบัตงิ านที่มงุ่ มัน่ ใน
คุณภาพ บริการ และนวัตกรรม"

14 บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จากัด

จังหวัดสมุทรปราการ

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิคบริการด้านดีไซน์ ออกแบบ ตัวรถยนต์

-

15 บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร

http://www.accenture.com/th-en/company/Pages/index.aspx

16 กลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง

ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศดาวเทียมเชิงพาณิชย์ระบบการสื่อสารลิฟต์และบันไดเลื่อน
พลังงานและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระบบอัตโนมัตใิ นโรงงาน
(Factory Automation)ระบบสุขอนามัยเซมิคอนดัคเตอร์ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆระบบ
ขนส่งระบบภาพเพื่อการแสดงผล และการนาเสนอเครื่องปรับอากาศ

http://www.mitsubishielectric.asia/thailand/locations/

17 บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ เอเชี่ยน เซ็นเตอร์ จากัด

จังหวัดสมุทรปราการ

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง

จาหน่ายรถจักรยานยนต์และอะไหล่นาเข้าและจาหน่ายสินค้าจากกลุ่มบริษทั ยามาฮ่า http://www.yamaha-motor.co.th/
มอเตอร์
ทั่วโลก อาทิ รถจักรยานยนต์ประกอบสาเร็จ (CBU)ยานยนต์ทางน้า เครื่องยนต์ตดิ ท้าย
เรือ และอืน่ ๆส่งออกรถจักรยานยนต์ที่ประกอบภายในประเทศและชิน้ ส่วน

18 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป โท วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

www.scasset.com

19 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด

จังหวัดระยอง

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ป็นผู้บุกเบิกผลิตเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดร้อนเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
และทดแทนการนาเข้า ทาให้ SYS มีโอกาสในการสร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นเวลากว่าหนึง่ ทศวรรษ ที่ SYS ได้
เติบโตและพัฒนาจนเป็นผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
รายใหญ่ที่สุดของประเทศและมี ความมุง่ มัน่ ที่จะก้าว ต่อไปให้เป็น
ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในภูมิภาคอาเซียน

http://www.siamyamato.com/index2.aspx

20 บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดาเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานาน
กว่า 25 ปี

http://www.thanasiri.com/

ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

เข้าร่วมงาน

รายละเอียด

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
21 บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จากัด

จังหวัดสมุทรสาคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี ทุกสาขาวิชา
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
(นานาชาติ)

ดาเนินธุรกิจปิโตรเลียมในด้านคลังเก็บน้ามันเชือ้ เพลิง ให้แก่ บริษทั ชัน้ นาต่าง ๆ
อาทิ เช่น ปตท. เอสโซ่

http://www.psp.co.th/index.html

22 บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี ทุกสาขาวิชา
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า

ประกอบกิจการถักผ้ายืด ย้อมสี และแต่งสาเร็จด้ายและผ้า

http://www.nanyangtextile.com/aboutus.php

23 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

จังหวัดสมุทรปราการ

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

24 บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายรถอีซูซุ ชิน้ ส่วนอะไหล่อซี ูซุ และซ่อมบารุงรถอีซูซุ รวมทั้ง
http://isuzu-tis.com/
วางแผนงานธุรกิจในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์อซี ูซุ ประกอบด้วย รถหัวลาก รถบรรทุก
รถโดยสาร รถปิกอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ และรถยนต์นงั่ อเนกประสงค์
ขับเคลื่อน 2 ล้อและ 4 ล้อ โดยมี เครือข่ายการจาหน่าย ศูนย์บริการ และอะไหล่เกือบ
300 แห่งทั่วประเทศ
-

25 บริษัท อาพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จากัด

จังหวัดนครปฐม

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี ทุกสาขาวิชา
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า

เป็นผู้นานวัตกรรมอาหารไทย สู่ตลาดโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม

http://www.ampolfood.com/landing/

26 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางแหล่งซื้อขายของมือสอง

https://www.kaidee.com/categories/

27 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จากัด

จังหวัดสมุทรปราการ

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า

เป็นบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group)
http://www.perfectcompanion.com/
ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 10 ปี มีการจาหน่ายสินค้าทั้งใน
ประเทศและส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

รายละเอียด

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

เข้าร่วมงาน

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
28 บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จากัด

จังหวัดสระบุรี

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ให้บริการรับเหมาผลิตอะคริลิคแปรรูป ไม่วา่ จะเป็นกรอบรูปอะคริลิค กล่องใส่โบร
ชัวร์
ป้ายสาหรับใส่โปสเตอร์ โต๊ะ เคาน์เตอร์ และชัน้ วางอะคริลิค และผลิตภัณฑ์อะคริลิค
ต่างๆ ตามขนาด จานวนและกาหนดการที่คณ
ุ ต้องการ อะคริลิคไทย เลือกใช้เฉพาะ
แผ่นอะคริลิคแท้คณ
ุ ภาพดี ที่มีความใส ความเหนียวและความทนทานเท่านัน้ (หาก
ไม่ใช่แผ่นอะคริลิคแท้ ผลิตภัณฑ์จะขุน่ และกรอบ)
รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง ถนน

http://www.acrylicthai.com/?gclid=CKzyhZuv0roCFYtV4god9TwAPw

29 บริษัท นันทวัน จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมโยธา

30 บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จากัด

จังหวัดปทุมธานี

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า

ผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนยานยนตร์ให้อซี ูซู ECU

-

31 บริษัท SCG-DOW GROUP,
บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จากัด
32 บริษัท ทีทีดับบลิว จากัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี ทุกสาขาวิชา

ผลิตสารโพรพิลินไกลคอล

http://www.dow.com/

จังหวัดนครปฐม

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป โท วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า

ธุรกิจหลักของบริษทั ฯคือการผลิตและจาหน่ายนา้ ประปาให้กบั การ ประปาส่วนภูมิภาค http://www.ttwplc.com/
(“กปภ.”) ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม อ.
เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุ่มแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้สัญญาซื้อขายนา้
ประปากับกปภ.

33 บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมเคมี

กลุ่มบริษทั โตโยต้าโบโชคุประเทศไทย, อาเซียน, ออสเตรเลีย, อินเดีย และไต้หวัน
ร่วมมือกันเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเยีย่ มให้บริการแก้ลูกค้า ทั้งอุปกรณ์ตกแต่ง
ภายใน, อุปกรณ์กรองอากาศ ชิน้ ส่วนรถยนต์ และวัสดุหุ้มเบาะ

http://www.toyota-boshoku-asia.com/th/index.php

34 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทาธุรกิจเกีย่ วกับเครือข่ายและบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย

http://www.ais.co.th/Default.aspx

35 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จากัด

จังหวัดปทุมธานี

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ป ตรี วิศวกรรมโยธา

ผู้ให้บริการ ขนส่งน้ามันผ่านระบบท่อ ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ปลอดภัย และมี
สานึกรับผิดชอบต่อสังคม

http://www.thappline.co.th/new/

http://www.thaiobayashi.co.th/

ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

รายละเอียด

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

เข้าร่วมงาน

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้า
(หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
(ภาคพิเศษ)

ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบ วงจร รวมถึง
ธุรกิจน้ามัน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

http://www.bangchak.co.th/splashpage/Phasangharaja/

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป ตรี วิศวกรรมอมพิวเตอร์

ผู้ดาเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

http://www.ch-karnchang.co.th/index_th.php

จังหวัดระยอง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นบริษทั ประกอบรถยนต์ชนิดต่างๆ รวมไปถึงผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ และการประกอบ
อืน่ ที่เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

-

39 Will 9 Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59

ป ตรี ทุกสาขาวิชา

ศูนย์กลางให้คาปรึกษาด้านธุรกิจแบบครบวงจร
ในประเทศไทย

http://willgrowgroup.com/aboutus_t.html

40 บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชั่น จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59

ป ตรี ทุกสาขาวิชา
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-

-

41 บริษัท อินเทคค์ ฟีด จากัด

จังหวัดสมุทรสาคร

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล

ดาเนินกิจการผลิต และจาหน่ายอาหารกุง้ บริษทั ได้รับความสาเร็จและ
เจริญเติบโตมาโดยตลอด โดยได้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษทั เอง ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ "อินเทคค์" และ "ไดมอนด์" สาหรับกุง้ กุลาดา
และผลิตภัณฑ์ "นีโอ" และ "เฟรช" สาหรับกุง้ น้าจืด ในปี พ.ศ. 2543 - 2545
บริษทั ได้เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และได้จัดจาหน่ายไปยังหลายประเทศ อาทิ เวียดนาม,
มาเลเซีย, พม่า และอืน่ ๆ อีกมากมาย

http://www.inteqcgroup.com/inteqc_job/home.php

36 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

37 บริษัท ช. การช่าง จากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

38 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด

-

ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

เข้าร่วมงาน

รายละเอียด

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ ตัง้ แต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต
แม่พมิ พ์
และอุปกรณ์จับยึด

http://www.thairung.co.th/th/

43 บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จากัด (Head Office) กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เครื่องใช้ไฟฟ้า

http://www.thaiyazaki.com/

44 บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จากัด

จังหวัดชลบุรี

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศไดกิน้ ที่สาคัญและสร้างชือ่ เสียงไปทั่วโลก โดยมีการ http://www.daikinthai.com/daikinthai/index.php?lang=th
นาระบบการบริหารและเทคโนโลยีที่ล้าหน้าเข้ามาใช้ เพื่อผลิตคอมเพรสเซอร์
เครื่องปรับอากาศสาหรับที่พกั อาศัย และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สาหรับการ
พาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพสูง

45 บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นผู้นาในการผลิตไอซี (IC) และไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับโลก ซึ่งสามารถตัง้
โปรแกรมได้รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีความจาถาวร ผลิตภัณฑ์เหล่านีม้ งุ่ ตอบสนองความ
ต้องการของอุปกรณ์ควบคุมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงของตลาดผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ของไมโครชิพเป็นส่วนประกอบในสินค้าที่หลากหลายทั้งในภาคอุตสาหกรรม
อุปโภคบริโภค ยานยนต์ อุปกรณ์สานักงาน ระบบการสื่อสาร และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
รวมทั้งยังมุง่ ไปยังอุปกรณ์ควบคุมและ Applicationการใช้งานต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
สูงอีกด้วย

46 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จังหวัดปทุมธานี

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป ตรี วิศวกรรมชีวการแพทย์
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมชีวการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มุง่ ผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดย
การนาความสามารถอันเหนือชัน้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดาเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึน้

42 บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จากัด (มหาชน)

http://www.nstda.or.th/index.php

ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

รายละเอียด

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

เข้าร่วมงาน

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
47 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

นนทบุรี

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้า
(หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-

48 บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

http://www.adecco.co.th/jobs/why-adecco-branch-detail.aspx?id=2
บริษทั ฯ มีหน่วยงานเฉพาะที่จัดตัง้ ขึน้ เพื่อดูแลการสรรหาและจัดจ้างตาแหน่งงาน
ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนักงานของบริษทั ฯเองมีความรู้
ความเชีย่ วชาญและชานาญในเนือ้ งานของทางวิศวกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทา
ให้เรามีความเข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสายงานนีไ้ ด้เป็น
อย่างดี

49 อเด็คโก้ วิศวกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี ทุกสาขาวิชา
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บริษทั ฯ มีหน่วยงานเฉพาะที่จัดตัง้ ขึน้ เพื่อดูแลการสรรหาและจัดจ้างตาแหน่งงาน
http://www.adecco.co.th/
ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนักงานของบริษทั ฯเองมีความรู้
ความเชีย่ วชาญและชานาญในเนือ้ งานของทางวิศวกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทา
ให้เรามีความเข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสายงานนีไ้ ด้เป็น
อย่างดี

50 บริษัทจัดหางาน เจ แคเรียร์ เซอร์วิส จากัด

กรุงเทพมหานคร

27-ม.ค.-59

-

ป ตรี ทุกสาขาวิชา

http://www.jeducation.com/THAI/jcareer/jobfair2008/report.htm
เป็นบริษทั ในเครือเดียวกับศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชัน่ และ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชัน่ เซ็นเตอร์ ด้วยจุดมุง่ หมายที่จะให้บริการครบ
วงจรอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อความสาเร็จในอนาคตทางการศึกษาและการทางานของนักเรียน
เน้นการให้ขอ้ มูลและบริการแนะนางานในบริษทั ญี่ปุ่นหรืองานที่ใช้ทักษะความรู้ทาง
ภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยไม่มีคา่ ดาเนินการใด ๆ

51 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จากัด

จังหวัดชลบุรี

27-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โรงงานผลิตและประกอบรถยนต์

http://www.mgcars.com/th/Career/index

52 บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จากัด

จังหวัดสมุทรปราการ

ป ตรี ทุกสาขาวิชา
ป โท อุตสาหการ

ผู้ดานินธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ เปิดดาเนินกิจการมาแล้วว่า 35 ปี มีความมัน่ คง
เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และกาลังขยายการผลิต

http://www.summit.co.th/

-

28-ม.ค.-59

http://www.dti.or.th/

ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

เข้าร่วมงาน

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียด

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
53 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

จังหวัดสมุทรปราการ

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี ทุกสาขาวิชา
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกอบธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมยานยนต์ของเมืองไทย

https://www.nissan.co.th/

54 บริษัท ดัชมิลล์ จากัด

จังหวัดนครปฐม

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมเคมี

เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ดที ี่สุดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยฝีมือคนไทย
http://www.dutchmill.co.th/corporate.aspx
ภายใต้แนวทางการบริหารที่มงุ่ เน้นให้ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อก้าวสู่ธรุ กิจระดับสากล โดยสร้างผลผลิตที่
มีคณ
ุ ภาพ และสร้างสรรค์คณ
ุ ประโยชน์ตอบแทนสังคม

55 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ สับปะรดกระป๋อง น้าสับปะรดคัน้ น้า
สับปะรดเข้มข้น เพื่อการส่งออก

http://www.tipco.net/history

56 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด

จังหวัดสมุทรปราการ

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

ผู้นาทางด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมสีเคลือบในภูมิภาคเอเชีย

http://www.toagroup.com/th/

57 บริษัท บางกอกกล๊าส จากัด (มหาชน)

จังหวัดปทุมธานี

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี ทุกสาขาวิชา
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วที่ ใหญ่ที่สุดรายหนึง่ ของประเทศและภูมิภาคเอเชียเพื่อการก้าว
สู่ความเป็นผู้นาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ บริษทั ฯ ยังได้ตอ่ ยอดขยายการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ประเภทอืน่ ๆ ได้แก่ ขวดเพท กล่องกระดาษ ฝาจีบ ฝาพลาสติก ลังพลาสติก เป็นต้น
เพื่อตอบสนอง ความต้องการ ของลูกค้าที่หลากหลายทั้งในและ นอกประเทศ โดย
ผลิตภัณฑ์เหล่านีล้ ้วนอยูภ่ ายใต้ การดาเนินงานของบริษทั ในเครือ กลุ่มบริษทั
บางกอกกล๊าส ด้วยศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ จึงได้ทาการ
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจากัด และ เปลี่ยนชือ่ เป็น “ บริษทั
บางกอกกล๊าส จากัด (มหาชน) ” ในปี พ.ศ. 2556 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษทั ฯ
ได้ทาการ คิดค้นและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ของกลุ่มบริษทั
บางกอกกล๊าส ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากขึน้ มาโดย ตลอด ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้าผู้ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ จนก้าวมาเป็นผู้นาธุรกิจแก้วและบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ใส่ใจในคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

http://www.bangkokglass.co.th/index.php?page=content&id=1&sId=9

58 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด

จังหวัดสมุทรสาคร

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้นาด้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเลระดับโลก

http://www.thaiuniongroup.com/th/home.ashx

ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

เข้าร่วมงาน

รายละเอียด

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
59 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จากัด

กรุงเทพมหานคร

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากา (สื่อสาร)

ป็นผู้นาในธุรกิจ ออกแบบก่อสร้างติดตัง้ ทดสอบและให้บริการ งานวิศวกรรมระบบ
ครบวงจรสาหรับ Data Center, Computer center, Control room, all IT &
Telecommunications โดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรเอกชนและหน่วยงานของ
รัฐบาลทั่วประเทศ โดยมีผลงานมากกว่า 1,000 โครงการ

http://www.sitem.co.th/

60 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนานมากกว่า 25ปี
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (ภาคพิเศษ)

http://www.grandcanalland.com/news.php

61 ABeam Consulting (Thailand) Ltd.

Bangkok

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี ทุกศาขาวิชา
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป เอก การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม
(นานาชาติ)

การให้คาปรึกษาการบริหารจัดการ
(การให้คาปรึกษาการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ M & พันธมิตร)
กระบวนการทางธุรกิจให้คาปรึกษา
(การปฏิรูปธุรกิจ , การปฏิรูปองค์กรจ้าง) การให้คาปรึกษาด้านไอที (กลยุทธ์การวาง
แผนการพัฒนาระบบการเปิดตัวแพคเกจบารุงรักษา) เอาท์ซอร์ส

http://www.abeam.com

62 ZIMMER MEDICAL (THAILAND) CO.,LTD

กรุงเทพมหานคร

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมชีวการแพทย์

-

-

63 บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จากัด
64 บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดชลบุรี

-

28-ม.ค.-59
28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง

-

-

ป ตรี ทุกสาขาวิชา

เด็นโซ่กอ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2515 โดยเป็นบริษทั ร่วมทุนกับบริษทั ท้องถิน่ ภายใต้นโยบายการ http://www.denso.co.th/denso/th/about_3.jsp?lang=th
สนับสนุนการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทย ซึ่งในช่วงนัน้ อุตสาหกรรม
ชิน้ ส่วนยานยนต์ในประเทศไทยยังพัฒนาไม่มากนัก และบริษทั เด็นโซ่ (ประเทศไทย)
จากัด ถือเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนยานยนต์รายแรกของประเทศไทย ทาหน้าที่
ผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถ ผลิตหัวเทียนและระบบปรับอากาศในรถยนต์ โดยการ
ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบชุดสาเร็จรูปที่เรียกว่า "Knock-down" หรือชิน้ ส่วน
เบื้องต้นที่นาเข้าจากบริษทั เด็นโซ่ คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญี่ปุ่น

65 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี คอมพิวเตอร์
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ธุรกิจบริการให้คาปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ ธุรกิจบริการด้านการบารุงรักษา

http://www.irplus.in.th/Listed/MFEC/history.asp

ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

เข้าร่วมงาน

รายละเอียด

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
66 บริษัท ยูแทคไทย จากัด

กรุงเทพมหานคร

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ให้บริการอิสระชัน้ นาของการทดสอบและประกอบบริการหลากหลายของ
อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่มีหน่วยความจาและตรรกะ mixed-signal/RF วงจรรวม

http://www.utacgroup.com/index.html

67 บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมโยธา

http://www.supalai.com/

68 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ให้ปรึกษาพร้อมออกแบบด้านที่อยูอ่ าศัย ด้วยประสบการณ์ ในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ทั้งบ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารสานักงาน รีสอร์ท และโรงแรม มานานกว่า
19 ปี
เปิดดาเนินกิจการด้านธุรกิจประกันชีวติ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

69 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) กรุงเทพหานคร

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป ตรี วิศวกรรมอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
(ภาคพิเศษ)

รับเหมาก่อสร้าง

http://www.itd.co.th/index.php/th/about-itd/coperate-information

70 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
จากัด

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสาร และผลิตภัณฑ์ชนิ้ ส่วนรถยนต์

http://www.hinomanufacturing.co.th/th/Branches.aspx

จังหวัดสมุทรปราการ

http://www.ocean.co.th/th/home/index.php

ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จังหวัด

เข้าร่วมงาน

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียด

เวปไวต์ทเี่ กีย่ วข้อง

27-ม.ค.-59 28-ม.ค.-59
71 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

จังหวัดสมุทรปราการ

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป ตรี วิศวกรรมโยธา
ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า
ป โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลที่มีกระบวนการจัดการห่วงโซ่ การผลิตได้อย่างครบวงจร

http://www.thaiuniongroup.com/th/home.ashx

72 บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จากัด

จังหวัดสระบุรี

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
ป ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ป ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี วิศวกรรมเคมี
ป โท วิศวกรรมอุตสาหการ
ป โท วิศวกรรมเครื่องกล
ป โท วิศวกรรมไฟฟ้า

การ์เดียน เป็นหนึง่ ในผู้ผลิต กระจกโฟลต (float glass) และผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป https://www.guardian.com/
(fabricated glass) ชัน้ นาระดับโลก นอกจากนีเ้ รายังผลิต และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
ใช้สาหรับภายนอกหลายประเภทให้แก่อตุ สาหกรรมยานยนต์ อีกทั้งเรายังเป็นผู้
จาหน่ายผลิตภัณฑ์รายสาคัญให้แก่ธรุ กิจการจัดจาหน่ายวัสดุกอ่ สร้าง

73 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จากัด

กรุงเทพมหานคร

-

28-ม.ค.-59

ป ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป ตรี วิศวกรรมชีวการแพทย์
ป โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป โท วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

บริษทั ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ http://www.nhealth-asia.com/
และธุรกิจโรงพยาบาล ให้กบั โรงพยาบาลชัน้ นา ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยี
และระบบการทางานแบบมาตรฐานสากล โดยบุคคลากรผู้เชีย่ วชาญในแต่ละสาขา เช่น
แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักบัญชี นักโลจิสติกส์ ฯลฯ

