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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
กรรมการบริษัท  
บริษัท ซี แอนด์ บี เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
12/64 หมู่ที่ 11 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร 74130 
โทร 034-112-897 

 

ผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหาร 
บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จ ากัด 
33/3 ม.4 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทุบรี 
โทร 02-985-5300-2 

 

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ 
400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 
โทร 081-855-6636 

 

หัวหน้ากองพันธมิตรธุรกิจด้านเชื้อเพลิง   
ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
794 หมู่ 6 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จ.ล าปาง 52220 
โทร 054-256-803 

 

ผู้จัดการแผนกฝ่ายบุคคล   
บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 
81/7 หมู่1 ต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 73120 
โทร 034-265-620 ต่อ 3165 

 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช 
2 ถนน วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
โทร 02-419-7157 

 

ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง  
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ ากัด 
32-33 ถนนบางนา-ตราด ต าบล บางพลีใหญ่  
อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 
โทร 02-338-6000 

 

ผู้อ านวยการส านักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง 
ส านักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง 
ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 
โทร 02-535-0368 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
ผู้จัดการ บริษัท สมายล์ (2019) จ ากัด 
31 ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร 065-892-2000 

 

ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการแผนกพาหนะและเครื่องมือกล  
การไฟฟ้านครหลวง 
258 อาคาร 18 ชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง (สามเสน)  
ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 
โทร 02-242-5484 

 

บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จ ากัด 
33/3 หมู่ 4 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต าบลไทรใหญ่  
อ าเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150 
โทร083-266-9873 

 

ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ ากัด 
971,973 ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร 02-656-0777 ต่อ 6084 

 

บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จ ากัด 
159 หมู่ที่ 16 ถนน เทพารักษ์ ต าบลบางเสาธง  
อ าเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 
โทร 02-313-1371 ต่อ 173 

 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  
อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา 
288,289,298,299 หมู่ที่2  ซอยนาจอมเทียน 20 
ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ ชลบุรี 20250 
โทร 033-098-888 

 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 
171 อาคารหมายเลข 4465 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร 02-996-9314 ต่อ 114 

 

หัวหน้าแผนกบุคคล บริษัท วี.ซี.เอส. จ ากัด 
656 ซอย วงศ์สว่าง 8 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร 02-913-0500-3 

 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
3 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย7 ต าบลหอมเกร็ด  
อ าเภอสามพราน นครปฐม 7311 
โทร 088-227-9909 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
ผู้อ านวยการส านักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน 
200 ถนนติวานนท์ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทร 087-093-9366 

 

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 
807/26 หมู่บ้านภุมริน หมู่ที่ 8 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา ปทุมธานี 12130 
โทร 086-342-0907 

 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป  
บริษัท อะตอม แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จ ากัด 
1567 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร 082-455-4775 

 

ฝ่ายบุคคล  
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 
151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
โทร 02-509-9000 ต่อ1223 

 

หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้าง  
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
165/285 สารินเพลส ซอย 46 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร 02-930-3418 ต่อ 202 

 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.พี.ไฮเปอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
351 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
โทร 081-639-0587 

 

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทคโนโลยี่ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
216/11 อาคาร แอล.พี. เอ็นชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทร 082-806-5543 

 

แผนกทรัพยากรบุคคล  
บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
119 /10 หมู่ที่ 4 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง  
ระยอง 21140 
โทร 038-955-040-58 

 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
12 หมู่ที่ 8 ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 
โทร 075-529-173 ต่อ 2030-2032 

 

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
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รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เครน ทูเดย์ (เอเชีย) จ ากัด 
195/96 หมู่ 5 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 20230 
โทร 095-961-5264 

 

เจ้ากรมช่างอากาศ 
กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร 02-155-6155 

 

คุณวัชรีภรณ์ แสงประทุม  
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด ( มหาชน ) 
49/42 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
20230 
โทร 089-833-4091 

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เซ็นทรัลการ์ดแอนด์คลีนนิ่ง จ ากัด 
6/1 ซอยทานสัมฤทธิ์ 10 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย  
อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทร 089-528-7800 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี อี พี เซอร์วิสโปรดักท์เอ็นจิเนียร์ 
58-59 หมู่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน  
พระนครศรีอยุธยา 13160 
โทร 081-991-9324 

 

คุณนพกร สบายยิ่ง ผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส แอนด์ เอส รุ่งเรืองทรัพย์ 
9/5 หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี 71110 
โทร 092-695-7991 

 

คุณสุพัตรา สีหชาติ  
บริษัท โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ เซาท์อีส เอเชีย จ ากัด 
500/5 หมู่ 3 ต าบลตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง  
ระยอง 21140 
โทร 038-950-040 

 

คุณนิติ ไชยสุวรรณ บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด  
(สาขาบางซ่ือ) 
666 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ  
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร 086-034-0433 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซ็นทรัลการ์ดแอนด์คลีนนิ่ง จ ากัด 
6/1 ซอยทานสัมฤทธิ์ 10 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย  
อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทร 094-491-4544 

 

บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
29/7-8 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง  
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
โทร 02-447-3300 

 

 


