
รายชื่อสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563  
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
Director-HRM  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
18 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทร 090-904-2337 

 

หุ้นส่วนผู้จัดกำร  
หจก. บีบีเทค แอนด์ เซอร์วิส 
188/26 หมู่ 3 ต. บำงศรีเมือง อ. เมือง  
จ. นนทบุรี 11000 
โทร 02-881-5586 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลธุรกำรและบริกำร  
บริษัท อำซำฮี–ไทยอัลลอย จ ำกัด 
9/23 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน สุขสวัสดิ์ ต. บำงจำก  
อ. พระประแดง จ. สมุทรปรำกำร 10130 
โทร 02-817-5000 

 

ผู้จัดกำรส่วนระบบบ ำรุงรักษำกลำงนครหลวงที่ 3  
บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 
13/27 ม.3 ถนนบำงกรวย-จงถนอม ต ำบลวัดชลอ  
อ ำเภอบำงกรวย นนทบุรี 11130 
โทร 089-300-3631 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกัด 
อำคำรบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 02-617-7300 

 

คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข  
บริษัท คลัสเตอร์คิท จ ำกัด 
91 ซ.ริมคลองชักพระ ถนนบำงขุนนนท์ แขวงบำงขุนนนท์ 
เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700 
โทร 089-785-9782 

 

โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสำคร  
บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 
929/11 ถ.สรศักดิ์ ต.มหำชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรสำคร 74000 
โทร 034-429-056 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
คุณเดชำ ชุ่มเลิศ  
บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 
ชุมสำยโทรศัพท์อ่อนนุช ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ  
กรุงเทพฯ 10250 
โทร 089-300-4097 

 

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จ ำกัด 
9/196 ซอย รัชประชำ 4 ถนน รัชดำภิเษก  
แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-911-1929 ต่อ 202 

 

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
90 ม.15 ถ.มิตรภำพ กม.225 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน  
จ.นครรำชสีมำ 30170 
โทร 044-703-918 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยวิศวกรรม  
บริษัท คอนโรโบติกส์ จ ำกัด 
226 ถนน พหลโยธิน แขวง สำมเสนใน  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทร 083-436-6394 

 

หัวหน้ำฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
63 พระรำม 9 ซอย 7 แขวง ห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทร 02-202-1951 

 

บริษัท ชุนบ็อก จ ำกัด 
8 ซอย หัวหมำก 7 แขวง หัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
โทร 095-956-9304 

 

บริษัท แอล ฮำร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
44/385-389 ม.10 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
โทร 02-508-5566 081-753-2844 

 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จ ำกัด 
3300/106-107 ตึกช้ำง อำคำรบี ชั้น 20 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-513-7637 ต่อ 820 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10220 
โทร 02-104-3538 ,088-776-6551 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
คุณสรวิชญ์ มงคล บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จ ำกัด 
92/47 ชั้น 17 อำคำรสำธรธำนี 2 ถนน สำทรเหลือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 
10500 
โทร 082-556-3563 

 

อธิบดีผู้พิพำกษำ ศำสแพ่งกรุงเทพใต้ 
1721/1 ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 63 แขวงเจริญกรุง 
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทร 086-210-4456 

 

ฝ่ำยบุคคล 
บริษัท ฟำติมำ อำร์ บี ดี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
111 ซ.อำรีย์สัมพันธ์ ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตพญำไท  
กทม.10400 
โทร 02-619-7777 

 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบุคคล 
บริษัท ไชยกำญจน์ คอนเซำท์ติ้ง จ ำกัด 
20/99 หมู่ 9 ซอย 6 ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน  
อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร 02-589-9899 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล  
บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่ 
77 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสำยห้ำ ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน  
จ.นครปฐม 73210 
โทร 02-420-2888 ต่อ 5101 

 

ผู้จัดกำรทั่วไป  
บริษัท เรเวล่ำ โคออปเปอเรชั่น จ ำกัด 
199/1 ซ.พิบูลสงครำม22 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 
โทร. 082-790-889 

 

บริษัท สยำมเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 
99/29 อำคำรซอฟแวร์ปำร์ค ชั้น 11 ม.4 ต.คลองเกลือ  
อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 
โทร 02-962-1233 

 

ฝ่ำยบุคคล บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) 
549/1 ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ  
กทม.10250 
โทร 02-017-7777 ,099-162-8953 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  
บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  
555 อำคำรรสเทำวเวอร์ 1 ยูนิต 2304-1 ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุ
จักร์ กรุงเทพฯ 10900 
โทร 02-937-1601 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล 
บริษัท ฟำติมำ อำร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
111 ซอย อำรีย์สัมพันธ์ 1 สำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทร 02-619-7777 ต่อ 601 

 

ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร  
บริษัท ไอ คอนเน็ค เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จ ำกัด 
99/110 หมู่ 13 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ 
จ.นนทบุรี 11140 
โทร 061-385-1999 

 

บริษัท เอ็มเวิร์จ จ ำกัด 
202 ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี  
เขต ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทร 02-781-9000  

 

เจ้ำหน้ำที่แผนกทรัพยำกรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร  
บริษัท คิง เพำเวอร์ คลิก จ ำกัด 
เลขที่ 108 ชั้น 9 อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ซอยรำงน้ ำ ถนนรำงน้ ำ ถนนพญำไท รำช
เทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทร 02-677-8888 ต่อ 4349 

 

บริษัท สยำมเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จ ำกัด  
99/29 หมู่ที่ 4 อำคำรเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 11  
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 
โทร 099-782-5230 

 


