
เลขที่ รหัส ผูประสานงาน ชื่อบริษัท ที่อยู เบอรโทร อีเมลบริษัท

1 4 ผอ.กรง.ขส.ทอ. กองโรงงาน กรมขนสงทหารอากาศ 171 ถ.พหลโยธิน 

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ  10210

2 10 ผูอํานวยการโรงไฟฟานํ้าพอง การไฟฟาผายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

โรงไฟฟานํ้าพอง

262 หมูที่ 1 ต.กุดนํ้าใส อ.นํ้าพอง จ.

ขอนแกน 40310

043 209099ตอ2320

3 13 หัวหนาแผนกงานบุคคล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

เขื่อนอุบลรัตน

103 ต.เขื่อนอุบลรัตน 

ต.เขื่อนอุบลรัตน อ.อุบลรัตน 

จ.ขอนแกน   40250

043 446447

Jiajit.t@egat.co.th

4 17 หัวหนากองโรงไฟฟาเขื่อนสิรินธร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย              

เขื่อนสิรินธร

30 หมู 11 

ต.นิคมลําโดมนอย อ.สิรินธร 

จ.อุบลราชธานี  34350

045 366079

คุณฉวีวรรณ หลงโบราณ

5 18 ผูวาการ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฝาย

ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

110/5 หมู 17 ถ.มิตรภาพ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแกน   40000

043 325153

6 25 ผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

123 บานหนองหัวหมู 

ตําบลนาดี อําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี   41000

042 931161

 27 ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดขอนแกน 44 ถ.กสิกรทุงสราง ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ขอนแกน 40000

043 338080

7 30 อธิบดี กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร  10400

8 34 กรรมการผูจัดการ บริษัท กรณิศ กอสราง จํากัด 18 ถ.รามคําแหง ซ.60

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 

กรุงเทพฯ  10240

02 7351020-8ตอ235

hr_krn@koranit.co.th

mailto:Jiajit.t@egat.co.th
mailto:hr_krn@koranit.co.th


9 47 ผูจัดการฝายบริหาร บริษัท ขอนแกนบริวเวอรี่ จํากัด 333 หมู 19 ถ.208 (ขอนแกน-

มหาสารคาม) 

ต.ทาพระ อ.เมือง 

จ.ขอนแกน   40260

043 3465679jv4509

siriporn_s@boonrawd.co.th

10 49 ผูจัดการแผนกสรรหาบุคลากร บริษัท ขอนแกนแหอวน จํากัด 250 หมู 8 ถ.เหลานาดี 

ต.เมืองเกา อ.เมือง 

จ.ขอนแกน   40000

043 221880

personal@kkfents.com

11 50 ผูจัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด 

(มหาชน)

727 ถ.ลาซาล 

แขวงบางนาใต เขตบางนา 

กรุงเทพฯ   10260

02 3388013

chatchpa@cn-thai.co.th

12 52 ผูจัดการฝายควบคุมงาน,บริหารงานกอสราง บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 39 ถ.ลาดพราว ซ.124 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ   10310

13 62 ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 265 ม.4 ถ.กลางเมือง 

อ.เมืองเกา อ.เมือง 

จ.ขอนแกน   40000

043 043888

tewa@cho.co.th

14 80 ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ บริษัท ไดกิ้นแอรคอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) 

จํากัด

700/444 หมู 7 

ถ.บางนา-ตราด กม.57 

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง 

จ.ชลบุรี   20000

038 717068ตอ 103

pavinee.k@dat.daikin.co.jp

15 81 ผูอํานวยการฝายบริการธุรกิจและบุคลากร บริษัท โตโยตา ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียรริ่ง แอนด 

เมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

99 หมู 3 

ต.บานระกาศ อ.บางบอ 

จ.สมุทรปราการ   10560

satthaya.sr@dpo.go.th

16 87 ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) 159/41-44 ถ.สุขุมวิท 21 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ   10110

mailto:siriporn_s@boonrawd.co.th
mailto:personal@kkfents.com
mailto:tewa@cho.co.th


17 88 คุณทวีชัย ภูรีทิพย บริษัท ทีทูพี จํากัด 54 ถ.สุขุมวิท 21 

แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ   10110

18 144 ผูจัดการแผนกบุคคล บริษัท สหเรือง จํากัด 76 ม. 8 ถ.โคกสูง-โพนทราย 

ต.บางทรายใหญ อ.เมือง 

จ.มุกดาหาร   49000

042 660401-3

poksawadp@gmail.com

19 149 รองประธานบริหารสายงานธุรกิจกอสราง

งานไฟฟาและเครื่องกล

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต จํากัด 

(มหาชน)

570/1 ถ.ศรีนครินทร 

แขวงสวนหลาง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ  10250 itd.pcm@gmail.com

20 153 หัวหนาแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อินเตอร วอเตอรทรีทเมนท จํากัด 599 หมู 2 ถ.มิตรภาพ 

ต.ศิลา อ.เมือง 

จ.ขอนแกน   40000 potjanee@iwater.co.th

21 159 ผูจัดการสวนเดินเครื่องโรงไฟฟา 2 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด 222 ม 10 ถ.รอยเอ็ด-กาฬสินธุ 

ต.เหนือเมือง อ.เมือง 

จ.รอยเอ็ด   45000

085 5963910

22 175 กรรมการผูจัดการ บริษัท แอมฟายคอนสตรัคชั่น จํากัด 162 ม.13 ถ.จอมพล 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแกน   40000

23 186 ผูอํานวยการศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรม

ขอนแกน

ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกน 320 ม.12 ถ.มะลิวัลย 

ต.บานทุม อ.เมือง 

จ.ขอนแกน   40000

043 255032

menaamean@hotmail.com

24 192 วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักงานกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี

555 ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.แจง

สนิท 

ต.แจระแม อ.เมือง 

จ.อุบลราชธานี   34000

25 194 ผบ.ทล.๓ สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) 1900 ถ.ใสสวาง ต.ธาตุเชิงชุม 

อ.เมือง จ.สกลนคร  47000

02 20637899ตอ

25423

mailto:poksawadp@gmail.com
mailto:itd.pcm@gmail.com
mailto:potjanee@iwater.co.th
mailto:menaamean@hotmail.com


26 198 ผูอํานวยการสวนอํานวยการ สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 4 ขอนแกน 178 ถ.มิตรภาพ 

ต.ศิลา อ.เมือง 

จ.ขอนแกน   40000

043 236663

gwrco3@yahoo.com

27 199 ผูจัดการศูนยสนับสนุนและปฏิบัติงาน บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 129 ม.4 ถ.มะลิวัลย ต.นาโปง อ.

เมือง จ.เลย 42000

28 229 กรรมการผูจัดการ บริษัท ปรมินทรกอสรางมหาสารคาม จํากัด 35 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.

เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043 970675-6

poomcons@gmail.com

29 278 ผูจัดการอาวุโสฝายผลิตนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด 99 หมู 1 ถนนบัวขาว-โพนทอง 

ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ 

จ.กาฬสินธุ  46110

043 134101 parinr@mitrphol.com

30 291 เจาหนาที่ฝายบุคคล บริษัท ฮอลม แมชชีนเนอรี่เอเชียน จํากัด 99/1 ม.6 ต.บานจั่น 

อ.เมือง  จ.อุดรธานี   41000

chompoonut.kamnouvn@bridgestone.com

31 292 ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรวิส จํากัด 49/19 หมู 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

038 683845

info@gwsco.co.th

32 306 หัวหนาแผนกบุคคล บริษัท ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด 99 หมู 9 ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ

 จังหวัดเพชรบูรณ 67170 

056 798008 tkhumpukhiew@arb.com.au

33 319 ผูอํานวยการ กองอํานวยการ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 47/1 ม.3 ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี 20000

34 349 ผูจัดการโรงงาน บริษัท แกนขวัญ จํากัด 309 ถ.นํ้าพอง-กระนวน 

ต.นํ้าพอง อ.นํ้าพอง 

จ.ขอนแกน  40310

043 441013

sutthida.m@thaiber.com

35 357 หุนสวนผูจัดการ หจก ป.รุงเรืองคอนกรีต 269 หมูที่ 12 ถนนมิตรภาพ 

ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน  40000

043 222675

P.rungruang@hotmail.com

mailto:gwrco3@yahoo.com
mailto:poomcons@gmail.com
mailto:parinr@mitrphol.com
mailto:info@gwsco.co.th
mailto:sutthida.m@thaiber.com
mailto:P.rungruang@hotmail.com


36 364 ผูอํานวยการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนน

โชตนา 

ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม  50300

chutima@buzzfreeze.com

37 396 กรรมการผูจัดการ บริษัท วรธรรมการกอสราง จํากัด 54 หมู 5 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน

 40000

38 410 หัวหนาสํานักงาน องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

สํานักงาน อ.ส.ค. ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

344 หมู 15 ต.ทาพระ อ.เมือง จ.

ขอนแกน 40260

39 430 ผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ

88 หมู 9 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.

ชลบุรี 20230

40 433 คุณศศิภาส ไชยคาม การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน 2 444 ถ.มะลิวัลย ต.บานเปด อ.เมือง 

จ.ขอนแกน 40000

043 470216

sasipha.cha@pea.co.th

41 444 กรรมการผูจัดการ บมจ. เมิรจ ดิจิตอล เอเจนซี่ 125/147 ถ.กาญจนาภิเษก 

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

กรุงเทพฯ  10250

42 447 ผูจัดการทั่วไปฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด /

 สํานักงานใหญ

อาคารบางนาทาวเวอรเอ ชั้น 6 เลขที่

 2/3 ม.14 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ 10540 

wanut@kku.ac.th

43 461 รองประธานฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากัด 54 หมู 5 ถนนสุดบรรทัด 

ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี 18110

036 240100

rattanaporn.budtha@adityabirla.com

mailto:chutima@buzzfreeze.com
mailto:sasipha.cha@pea.co.th
mailto:rattanaporn.budtha@adityabirla.com


44 465 คุณจุฑามาศ  ฟุงกลิ่น บริษัท เจริญโภคภัณฑวิศวกรรม จํากัด 97 ซอยเย็นจิตต ถ.จันทน 

แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120

02 7822861

jutamas@cpe.co.th

45 480 ผูจัดการโรงงาน บริษัท นํ้าตาลเกษตรผล จํากัด 9 หมู.9 ถ.มิตรภาพอุดร-ขอนแกน 

ต.ปะโค อ.กุมภวาป 

จ.อุดรธานี  41370 orawan.sak@kp-sugargroup.com

46 490 ผูอํานวยการกลุมวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทขอนแกน 44 หมู 14 

ต.ศิลา อ.เมือง 

จ.ขอนแกน  40000

043 465869

khonkaen@drr.go.th

47 529 คุณมงคล พงษวรัตน บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ชั้น11

 ถนนพระรามเกา แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310

02 7171060-1

monghol@firstone.co.th

48 541 ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอรโปรดัคส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

144/1 หมู 5 ถ.ติวานนท 

ต.บางกะดี อ.เมือง 

จ.ปทุมธานี  12000

49 567 กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิกซ พลัส วัน จํากัด 36/98 ถ.ติวานนท 

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี   11120

02 9641337

artid.p@sirplusone.co.th

50 576 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ราชพฤกษวิศวกรรม จํากัด 140/1 ถ.กาญจนาภิเษก 

แขวงบางแค เขตบางแค 

กรุงเทพฯ   10160

51 587 ประธานเจาหนาที่ฝายวิศวกรรม บริษัท อ-ีสแควร สิ่งแวดลอมและวิศวกรรม 

จํากัด

16 ถนนรามคําแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 

กรุงเทพ   10240

02 37840245-7

hr@esquare.co.th

mailto:jutamas@cpe.co.th
mailto:orawan.sak@kp-sugargroup.com
mailto:khonkaen@drr.go.th
mailto:monghol@firstone.co.th
mailto:artid.p@sirplusone.co.th
mailto:hr@esquare.co.th


52 598 ผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง 400 ถ.ประชาชื่น 

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ   10210

53 609 ผูจัดการทั่วไป บริษัท อีโคเพนท จํากัด 129/2 ม.4 ซ.พงษศิริชัย1 ถ.เพชร

เกษม  ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน 

จ.สมุทรสาคร  74130

54 617 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ME49 จํากัด 102 ถ.สุขุมวิท26 ต.คลองตัน อ.

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

55 618 ผูจัดการสวนงานปฏิบัติการ บริษัท อุดร มาสเตอรเทค จํากัด 234,234/1 หมู 8 ถนนอุดร-

ขอนแกน ตําบลโนนสูง อําเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330

042 295505

orawanm@udonmastertech.com

56 619 ผูจัดการฝายสรรหา/คัดเลือก บริษัท โรงงานทออวน เดชาพานิช จํากัด 191 หมู1 ถ.มิตรภาพ 

ต.สําราญ อ.เมือง 

จ.ขอนแกน   40000

043 393735

kamphukdee@gmail.com

58 640 ผูจัดการปฏิบัติงานบุคคล บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด 1 หมู 9 ตําบลบานกรอ 

อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

18120

59 642 คุณกัญญารัตน ปยะนันทสมดี บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด 120 ถ.ราชสีมา-โชคชัย 

ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา   30000

044 23300ตอ121

recruit_hrm@swi.co.th

60 648 ผูอํานวยการ กรมทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 7 37 ถ.ศรีจันทร 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแกน  40000

mailto:orawanm@udonmastertech.com
mailto:kamphukdee@gmail.com
mailto:recruit_hrm@swi.co.th


61 668 เจาหนาที่สรรหาวาจาง บริษัท พีซีเอ็น คอรป จํากัด (มหาชน) 150-150/1 หมู 3 

ต.ปาบง อ.สารภี 

จ.เชียงใหม  50140

62 675 หัวหนาฝายบุคคล บริษัท โตโฮ อินดัสทรี (ไทยแลนด) จํากัด 27/12 หมู 5 ถ.พหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี   12120

02 5169135-6

jiranan@tohothai.com

63 678 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล โรงงานมิตรผลภูเวียง 365 ม.1 ถนนมะลิวัลย ตําบลหนอง

เรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแกน 40210

043 294202-4

orapanl@mitrphol.com

64 689 คุณสุทิน ฉายแสง บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ 496 ม.9 ถ.สุขุมวิท 107 

ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ 

จ.สมุทรปราการ 10270

65 694 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร1 

ชั้น 18 

ถ.รัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ   10110

02 2612518

hopparut_m@apthai.com

66 695 รองผูจัดการหนวยงานฝกอบรม บริษัท เอเซียโมดิไฟด สตารช จํากัด 19 หมู 8 ถ.ถีนานนท ต.โพนทอง อ.

เมือง จ.กาฬสินธ 46000

043 810555

p.acharapon@amsco.co.th

67 700 กรรมการผูจัดการ กิจการรวมคา ซ.ีพ.ีเอส (สนามบินขอนแก) 146 ม. 4 ถ.แจงสนิท (บานไผ-ชุมแพ) 

ต.บานไผ อ.บานไผ 

จ.ขอนแกน 40110

083 5620343

chatpat_2561@hotmail.com

68 726 คุณธนกร  เขียวแกว บริษัท ออด-อี (ประเทศไทย) จํากัด/สํานักงาน

ใหญ

2549/41-43 ถ.พหลโยธิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ   10900

090 5044545

thanakor.kk@odds.team
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69 738 ผูชวยผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

และบริหารสํานักงาน

บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรเปอรเรชั่น 

จํากัด

99/1-3 หมู 13 กฤษดานคร 21 ถ.

บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแกว อ.

บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

thanakor@nt.ntplc.co.th

70 742 หุนสวนผูจัดการ หจก. เลยบริการ 60 ถ.เจริญรัฐ 

ต.กุดปอง อ.เมืองเลย 

จ.เลย   42000

71 757 ผูอํานวยการกองบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต2 จังหวัดอุบลราชธานี 195 หมู 7 ถนนเลี่ยง เมือง ตําบลแจ

ระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี

086 8772003

somsong19@gmail.com

72 764 ผูอํานวยการฝายบริการ บริษัท ไทย ดอยซ 2559 จํากัด 229 หมูที่ 1 

ต.นราภิรมย อ.บางเลน 

จ.นครปฐม   73130

082 5283629

pawaya@thaideutsch2559.com

73 783 ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ 123 ม.10 ถ.นิเวศรัตน ต.โพนทอง อ.

เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

044 854118

74 795 ผูจัดการ บริษัท ดิจิโทโปลิส จํากัด 128/57 แขวง ทุงพญาไท 

เขต ราชเทวี 

กรุงเทพฯ   10400

02 2150592

wantanee@digitoplisstudio.com

75 835 ผูอํานวยการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย 441 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

บุรีรัมย 31000

76 837 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท มายาเซเวน จํากัด 184/155 อาคารฟอรั่มทาวเวอร ชั้น 

25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310

77 840 กรรมการบริษัท บริษัท โบท เอนจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 

จํากัด

322/98 หมู 20 ตําบลบานเปด 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

mailto:somsong19@gmail.com
mailto:pawaya@thaideutsch2559.com
mailto:wantanee@digitoplisstudio.com


78 843 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท แปงมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จํากัด 15/12ถ.เสิงสาง-ปะคํา ต.กุดโบสถ อ.

เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

044 457040

Nawapan@clamheng

79 845 ประธาน บริษัท โบโชคุ ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย)จํากัด 300/300 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง

 จ.ระยอง 21140

038 923600

Tanarat.kraiwattana.pong@toyota-boshoku.com

80 848 ผูจัดการฝายโลจิสติกส บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด 23 ซอยบางนา-ตราด25 ถ.บางนา

ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบาง

นา กรุงเทพฯ 10260

02 36723339ตอ7

ponnapa@jsvision.com

81 875 กรรมการผูจัดการ บริษัท อิชี่โฟ จํากัด 2521/32 ถ.ลาดพราว แขวงคลอง

เจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310

82 890 กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจกตซอฟต (ประเทศไทย) จํากัด 123 หมู 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

ขอนแกน 40002

086 3609779

83 893 ผูจัดการทั่วไป บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) โรงผลิตอาหารสัตว

ขอนแกน

555 หมู8 ถ.มิตรภาพ ตําบลทาพระ 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน 40260

043 306641

supong.hia@cpf.co.th

84 906 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม บริษัท แอดวานซ วอเตอร กรุป จํากัด 79 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000

02 1570738

awg-engineer@hotmail.com

85 907 กรรมการผูจัดการ บจก. ขอนแกนควอลิตี้คอนกรีต 89/89 ถ.เหลานาดี ต.ในเมือง อ.เมือง

 จ.ขอนแกน 40000

86 913 ผูจัดการฝายบริหารจัดการทั่วไป บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน) 333 หมู9 ต.นาดี อ.นาเยีย 

จ.อุบลราชธานี 34160

045 25777

dueantem@obonbioethanol.com

87 922 ผูจัดการฝายดิจิทัลมารเก็ตติ้ง บริษัท ไอดีไดรฟ จํากัด 200/222 ถ.ชัยพฤกษ ต.ในเมือง ต.

เมือง จ.ขอนแกน 40000

88 928 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท พารค ลัคซวรี จํากัด 4345 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพฯ 10260

02 030000

kornchanok.c@park.co.th
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89 935 กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ.พ.ีพ.ีซ.ีเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 25/12 ตําบลคลองหก อําเภอคลอง

หลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120

02 0668018

appc_engineering@hotmail.com

90 941 หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องคการมหาชน)

SLRI

111 อาคารสุรพัฒน 3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ต. สุรนารี อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 30000

044 217040

tichapat@slri.or.th

91 951 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ฟวเจอร เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท 

จํากัด

1212 ถ. พระราม 9 ซ. 66 แขวง

พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

10250

92 964 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด (นนทบุร)ี 129/1-5 ถ.ติวานนท ต.ทาทราย อ.

เมือง จ.นนทบุรี 11000

93 971 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท เฉลิมชัยอุตสาหกรรม จํากัด 9/9 หมู4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง

 จ.ชลบุรี 20150

94 1008 ผูจัดการฝายจัดสงและคลังสินคา บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด 14 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมือง

นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

061 4193954

prapan_to@thainakorn.com

95 1019 ผูอํานวยการ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ) 97/2 ถนนอภัย ตําบลกาฬสินธุ 

อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

 46000

phatrachanon.nanthachai@krungsri.com

96 1032 ผูอํานวยการ ทาอากาศยานขอนแกน 68/24 ถ.มะลิวัลย ต.บานเปด อ.

เมือง จ.ขอนแกน 40000

043 468170

khonkaen@airports.go.th

97 1033 คุณอนุสรณ  แปลกจังหรีด Eiloy Tech Group LTD 223/1 หมู23 ถนนมะลิวัลย ตําบล

บานเปด อําเภอเมืองขอนแกน 

ขอนแกน 40000

043 006604

support@eiloy.com

98 1049 ผูจัดการแผนกสรรหาบุคลากร บริษัท ออโตโมชั่นเวิรค จํากัด 213 หมู 13 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บานเปด

 อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

043 258196

job@kigintergroup.com
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99 1054 กรรมการผูจัดการ บริษัท เฟรทเซน โลจิสติกส จํากัด 374/64 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน

เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02 090220-6

orwa@freightzenlogistics.com

100 1062 หัวหนาฝายบริหารสํานักงาน บริษัท ดีไว พลัส จํากัด 343/41 , 343/42 ถ.คลองลําเจียก 

แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร 10230

02 9439452

sarinee.dewi@gmail.com

101 1067 ผูอํานวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแกน 90/1 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

ขอนแกน 40000

102 1076 ผูจัดการโครงการ บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียรส 

จํากัด

โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ

การแพทยชั้นเลิศ รพ.ศรีนครินทร 

มข. 

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแกน 40000

081 4983085 acs.kku 01@gmail.com

103 1077 ผูจัดการแผนกวัตถุดิบ บริษัท บางกอกคริสตัล จํากัด 99 ม.8 ถ.สาย3191 ต.มาบขา อ.

นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

038 968861-59ตอ

171

monsicha@bangkokcrgstal.com

104 1078 กรรมการผูจัดการ บริษัท อินโนเวชั่น พลัส จํากัด 99/25 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02 9623351 phachaya.invp@gmail.com

105 1098 คุณชุติภา พลประสิทธิ์ บมจ.สยามโกลบอลเฮาส สํานักงานใหญ 232 หมูที่ 19 ตําบลรอบเมือง อําเภอ

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 45000

106 1103 คุณภาณุ กนกศิลปกรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด (ศูนย

กระจายสินคาภูมิภาคจังหวัดขอนแกน)

62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

097 4465499

panu.k@thaibev.com

107 1105 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท วัสดุนิยม จํากัด 4/5 สุขุมวิท 71 ซอยพัฒนเวศน 8(

ปรีดีย 26) ถนนสุขุมวิท แขวงพระ

นครเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

065 9982526

hrwatsaduniyom@gmail.com
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mailto:sarinee.dewi@gmail.com
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mailto:phachaya.invp@gmail.com
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108 1110 ผูอํานวยการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ดาน

วิศวกรรมเกษตร

ถ.แจงสนิท ต.นิเวศน อ.ธวัชบุรี จ.

รอยเอ็ด 45170

tawika@digio.co.th

109 1122 ผูอํานวยการ สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 30 หมู 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.

กาญจนบุรี 71000

110 1130 คุณปรมาภรณ ตันเจริญ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน) (สํานักงานใหญ)

555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ 

อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900

02 1965959 poramaporn.t@pttor.com

111 1131 ผูชวยรองประธานฝายบริหารและบุคคล บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส 

จํากัด (มหาชน) (จังหวัดนครปฐม)

35/8 หมู 4, ตําบลขุนแกว อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

086 7628327 prapai.p@indorama.net

112 1132 ประธานบริการบริษัท ปตท. 113 หมูที่ 5 ตําบทมะอึ อําเภอธวัช

บุรี จังหวัดรอยเอ็ด 45170

043 515113

rpc_roiet@hotmail.com

113 1134 ผูจัดการฝายบุคค บริษัท พีทีที ดิจิทัล โซลูชั่น จํากัด 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ 

อาคารเอ ชั้น 4-5 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02 142000

Achira.j@pttdisitd.com

114 1135 หุนสวนผูจัดการ หจก.มัลติเคิล ลาจเน็จ 51/693 ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา

 จ.ปทุมธาณี 12150

089 6663868

thongchai1999@yahoo.co.th

115 1137 ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

นครราชสีมา 30000

044 255291

116 1138 ผูอํานวยการโรงงาน บริษัท โปรเจ็คฟลด จํากัด 101 ม.3 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.

สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110

02 7912999

Suphannee.h@projectfield.com

117 1143 กรรมการผูจัดการ บริษัท คิงส กรีน เทค จํากัด 78/426 หมู 6 ถ.พระราม2 ต.พัน

ทายนรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร จ.

สมุทรสาคร 74000

081 7523924

purchase@kinggreentech.co.th

mailto:poramaporn.t@pttor.com
mailto:prapai.p@indorama.net
mailto:rpc_roiet@hotmail.com
mailto:Achira.j@pttdisitd.com
mailto:thongchai1999@yahoo.co.th
mailto:Suphannee.h@projectfield.com
mailto:purchase@kinggreentech.co.th


118 1144 กรรมการผูจัดการ บริษัท เขมกิจ จํากัด 335/5 หมูที่ 7 ตําบลบานเปด อําเภอ

เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

รหัสไปรษณีย 40000

Pokkongpokkong@gmail.com

119 1145 คถุจานิจ สุพรรณวงศ บริษัท ก.กิจรุงเรือง จํากัด 73-75-77 ถนนชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ

 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000

099 4541464

120 1146 ผูจัดการทั่วไป บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จํากัด 2034/55-56 อาคารอิตัลไทยทาว

เวอร ชั้น 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

02 7160074-6

payroll.itt@gmail.com

121 1148 ดร.มติ หอปทุม, หัวหนาแล็ป ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาต

112 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120 

122 1153 ผูจัดการ บริษัท อินเตอรลิ้งคเทเลคอม จํากัด(มหาชน) 4/7 ซอยชยางกูร 23 ถนนชยางกูร 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 34000

091 7734528

k.Tanyapat@interlinktelecom.co.th

123 1155 คุณสุขสันต อินทรักษา บจก.ทรูแอกชั่น 46/8 อาคารรุงโรจนธนกุล (ตึก C, 

ชั้น12) 

ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

02 0458497

suksan_int@truegamestudio.com

124 1157 ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด 308 ม.7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน อ.

เมือง จ.รอยเอ็ด 45000

043 511712

125 1158 คุณกาญจนา  พรวศิน บริษัท ไลคมี จํากัด 126/5 อาคาร ไทย ศรี ชั้น 2 ถนน 

กรุงธนบุรี แขวงบางลําภูลาง เขต

คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

02 4085410 kanjana.p@likemeasia.com

mailto:Pokkongpokkong@gmail.com
mailto:payroll.itt@gmail.com
mailto:k.Tanyapat@interlinktelecom.co.th
mailto:suksan_int@truegamestudio.com
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126 1159 กรรมการ หจก.แพสชั่น เฮาส 86/17 ซ.10 ถ.เหลานาดี ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

062 06788999

passionhouse55@gmail.com

127 1161 กรรมการผูจัดการ บริษัท บาลานซ ซิลเต็มส จํากัด 1/77 ม.9 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา.จ.

ชลบุรี 20230

033 006249

admin@balancesystems.co.th

128 1163 ผูจัดการ บริษัท ทรัพยทวีอิเล็คทริค จํากัด 87 หมู 6 ถนนมิตรภาพ ตําบลเกางิ้ว

 อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 40120

083 3396339

bonk_777@hotmail.com

129 1164 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท คอรเซล เทคโนโลยี จํากัด 4/48 ถ.รัชดา-ทาพระ แขวงตลาดพลู

 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

081 581989

kurat@corecell.co.th

130 1166 คุณธันยรัศมิ์ จีรพรบัณฑิต บริษัท โอ อี เอ็ม อิเล็คตริคอล จํากัด 204,242-244 แขวงดินแดง เขตดิน

แดง กรุงเทพฯ 10400

02 2776700

thunyaras.jeera@gmail.com

131 1167 กรรมการผูจัดการ บริษัท อินดีเทล 8888 จํากัด 148/44 หมู4 บานหนองขาม ต.

หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

088 626469

indetail8888@gmail.com

132 1170 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท อัลเทอรเนทีฟ เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด 485 หมู 9 ต.พระลับ อ.เมือง

ขอนแกน จ.ขอนแกน 40000

043 052952

avnpun16s@gmail.com

133 1171 คุณนัธริกา สิมมา บริษัท พันธทวี คอรปอเรชั่น จํากัด 183 หมู4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.

ขอนแกน 40000

043 001798

134 1176 นายอนุสรณ ทัศศรี (วิศวกรปฏิบัติการ) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย 

97/7 ถนนอินจันทรณรงค ตําบลใน

เมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัด

บุรีรัมย 31000

044 617182 taxi_pp@hotmail.com

135 1178 ผูอํานวยการ สํานักงาน กสทช. ภาค๒ 341 ม.19 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน

 40000

043 202601

weeraya.h@nbltc.go.th

mailto:passionhouse55@gmail.com
mailto:admin@balancesystems.co.th
mailto:bonk_777@hotmail.com
mailto:kurat@corecell.co.th
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136 1181 คุณปยะพันธุ พิศุทธิ์นารากูล Pruxus Design 165/5-6 ถ.สุขุมวิท21(อโศก) แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

 10110

081 701198

pat.pongpipat@pruxus.com

137 1184 ผูจัดการ DBS Vickers สาขาอุบลราชธานี อาคารสุนีย ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

045 315130 Aujiram@th.dbs.com

138 1185 Mr.Anas Al kurdi Riverside market .LLc Oman Sultanate Oman , Muscat 

South Gobra, Grubrah city plaza

omporn.p@xetera.asia

139 1189 ผช.ผจก.สวนทรัพยากรบุคคล บริษัท สยาม มอดิฟายด สตารช จํากัด 199 หมู 1 ต.หนองบัว อ.ปะคํา จ.

บุรีรัมย 31220 

044 815588

Charinya@smscor.com

140 1190 นายภูริณัฐ นิลละออง บริษัท เค.ซ.ีเมททอลชีท จํากัด 567 หมู 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบล

พระลับ 

อําเภอ เมืองขอนแกน จังหวัด 

ขอนแกน 40000

043 306999

porinut1@gmail.com

141 1191 กรรมการผูจัดการ บริษัท เจโอบี ออโตเมชันแอนดซิสเตมส จํากัด 444/25 หมูบาน ศุภาลัยวิลลมะลิ

วัลย หมูที่ 7 ตําบลในเมือง อําเภอ

เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

065 8183476

vipada.se@gmail.com

142 1195 คุณณัฐนันท ธนะเธียรรานันท บริษัท บียอนด ซิตี้ (ไทยแลนด) จํากัด 75 ถนนธรรมเจดีย ต.บานเลื่อม อ.

เมือง จ.อุดรธานี 41000

082 8299422

banana28ud@gmail.com

143 1196 ผูจัดการ บริษัท กริท คอนซัลแทนท 88/8 หมู 12 ตําบลศิลา อําเภอเมือง

 จังหวัดขอนแกน 40000

064 323393

yaowaluck@gritthailand.com

144 1199 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีเค ชูส (ประเทศไทย) จํากัด 499 ม.7ถ.มะลิวัลย ต.บานทุม อ.

เมือง จ.ขอนแกน 40000

043 256656

kosom.p@ckshoes.co.th

mailto:pat.pongpipat@pruxus.com
mailto:Aujiram@th.dbs.com
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145 1202 คุณบุษกานต  นวลแกว Agnos health 2 หมูบาน พฤกษชาติ หมูที่ 11 ซอย

รามคําแหง 118 แยก 3 ถนน

รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขต

สะพานสูง กรุงเทพมหานคร

099 2635514 butsakanp@gmail.com

146 1204 หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 333/1 หมู7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ 10540

02 1374104

cargoadmin@thaiairways.com

147 1205 ผูจัดการแผนกบุคคล บริษัท ขอนแกนแหอวนจํากัด(สาขาชื่นชม จ.

สารคาม)

99 หมูที4่ ถ.เชียงยืน-คําใหญ ต.

เหลาดอกไม อ.ชื่นชม จ.สารคาม 

44160

043 986586

148 1206 นายก สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ 165 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

02 8092900

pisitmit@hotmail.com

149 1207 ผูจัดการฝายบุคคล AUN & D CO.,LTD. 135/24-29 ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง

 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

02 7082382-3

hr@aund.co.th

150 1208 รองผูอํานวยการ Hitachi Astemo Korat Brake System จํากัด 399 หมู 6 ตําบลหนองระเวียง 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

30000

044 218315-6

chanakan@nbt.co.th

151 1209 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท เอสอีดับเบิ้ลยูที โคราช จํากัด 108 ม.15 ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอ

ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

044 390801

janta-sedaket@sws.com

152 1210 ผูจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัท มิตรผล วิจัย พัฒนาออยและนํ้าตาล 399 ม.1 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ต.โคก

สะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

044 581151

warisarar@mitrphol.com

153 1213 ผูจัดการฝายทรัพยากร บริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด โซลูชั่นส จํากัด 85 ถ.หลังวัดหนามแดง ต.บางแกว 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

02 106308

ttns.afm@gmail.com

mailto:cargoadmin@thaiairways.com
mailto:pisitmit@hotmail.com
mailto:hr@aund.co.th
mailto:chanakan@nbt.co.th
mailto:janta-sedaket@sws.com
mailto:warisarar@mitrphol.com
mailto:ttns.afm@gmail.com


154 1218 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท สไตโรเมติก (ประเทศไทย) จํากัด 99 หมู 6 บานวังปลาผา ต.บานจั่น อ.

เมือง จ.อุดรธานี 41000

042 123030 hr@styromatic.com

155 1219 นายกเมืองพัทยา สํานักการชางสุขาภิบาล เมืองพัทยา 171 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

086 7899692

SPD.HR.Pattayacity@gmail.com

156 1221 ผูจัดการบริหารงานกลางโรงไฟฟา บริษัท กัลฟ เอ็นอารว1ี จํากัด 456 หมู 6 ต.หนองระเวียง อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 30000 

044 375991-9

papimon.ch@gulf.co.th

157 1223 ผูจัดการทั่วไป บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน ) 14 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอ

เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

158 1224 ผูอํานวยการ เบฟเทค จํากัด 60/1120 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

096 9392625

yodsapon.s@oishigroup.com

159 1225 ผูจัดการ การประปาสวนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 190 ถนนชลธานทาบอ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.อุบลราชธานี  34000

160 1229 ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เอไอเทคโนโลยี จําดัด 56 หมู 9 ถ.ลาดหลุมแกว ต.คูบาง

หลวง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 

12140

161 1231 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท คิงบอรด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด

1/68 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย 

จ.อยุธยาฯ 13210

162 1232 ผูจัดการสํานักงานและงานบุคคล บริษัท 22คอนซัลแตนท แอนด แมเนจเมนท 

จํากัด

9/8 ถ.หทัยราษฎร แขวงบางชัน เขต

คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

02 0611208-9

center.22@gmail.com

163 1234 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท เมดิเซีย อินสทรูเมนท เซอรวิส จํากัด 17/10 ถ.วัชรพล แขวงคลองถนน 

เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

02 9941977

thitiphada@medicia.co.th

164 1236 ผูจัดการฝายผลิต บริษัท เมททริลคอม จํากัด 119 ม.9 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.

ชลบุรี 20140

038 472000

kobkaew.si@metalcom.co.th

mailto:hr@styromatic.com
mailto:SPD.HR.Pattayacity@gmail.com
mailto:papimon.ch@gulf.co.th
mailto:yodsapon.s@oishigroup.com
mailto:center.22@gmail.com
mailto:thitiphada@medicia.co.th
mailto:kobkaew.si@metalcom.co.th


165 1238 คุณณัฐกานต  ยงกลับ บริษัท เทคนิปเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 123 อาคารซันทาวเวอร เอ ซอยเฉย

พวง ถนนวิภาวด-ีรังสิต แขวงลาดยาว

 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02 6104123

Nattakan_yongklab@technipenergies.com

166 1239 ผูอํานวยการ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (คลองหา) 3/4-5 หมู 3 ต.คลองหา อ.คลอง

หลวง จ.ปทุมธานี 12120

02 5775100

pathompong@nimt.or.th

167 1240 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท เจาพระยาดีเวลอปเมนต คอรปอเรชั่น 

จํากัด

23 ตรอกโรงนํ้าแข็ง ถ.โยธา แขวง

ตลาดนอย 

เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100

02 2370077ตอ632

168 1243 ผูจัดการฝายบริหาร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 50 หมู 5 ถนน นครหลวง-ภาชี ตําบล

 คลองสะแก อําเภอ นครหลวง 

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

035 259331-9 sirikhunnapaty@thaicentral.co.th

169 1245 ผูจัดการแผนกประกันคุณภาพ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด 

(มหาชน)

789/139 หมู1 นิคมอุตสาหกรรมปน

ทอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 20110

170 1248 ผูจัดการ การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ 243 ถ.พลพิชัย 

ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 

จ.สงขลา    90110

171 1249 คุณปญจภา เรืองสินทรัพย บริษัท ดีไซน เกทเวย จํากัด 89/13 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

172 1250 ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและ

ธุรการ

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอรปอเรชั่น จํากัด 500/9 หมู 3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง 21140

038 953400

nannapas.won@tspkk.co.th

173 1252 sasiwimon siriwong OITIC ASIA 33/3 ม.6 ต.บานเกา อ.พานทอง จ.

ชลบุรี 20160

174 1254 คุณศิริพร ภูมิพล HUI CO.,LTD. 294/1  ถ.เพชรบุรี แขวงพญาไท เขต

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

mailto:Nattakan_yongklab@technipenergies.com
mailto:pathompong@nimt.or.th
mailto:sirikhunnapaty@thaicentral.co.th
mailto:nannapas.won@tspkk.co.th


175 1255 กรรมการผูจัดการ บริษัท เพาเวอร เฮาส อิเลคตริด จํากัด 

(สํานักงานสาขา นิคมอุตสาหกรรม 304 

ปราจีนบุร)ี

77-79 ถนน ริมคลองประปา ตําบล/

แขวง บางซื่อ อําเภอ/เขต บางซื่อ 

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 

10800

02 9105255-7 napat.s@phe.co.th

176 1257 ผูจัดการ Blueprint Graphic and Web Design 

Chiangmai Mai

17/2 ถ.หัสดิเสรี ต.ชางเผือก อ.เมือง

 จ.

177 1259 ประธานบริษัท dude decorate 456/31 หมู 12 ตําบล เมืองเกา 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน 40000

062 8438771

dudedecorate@gmail.com

178 1262 ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ไทยทาโลว แอนด ออยล จํากัด 11,1/11,5 หมู 2 ต.บางสวรรค อ.

พระแสง จ.สุราษฎรธานี 84210

179 1263 วาที่ ร.ต.ยศ อนันทะวิชัย ศูนยวิจัยขาวชุมแพ 95 ถ.ราษฎรพัฒนา ต.ไชสอ อ.ชุมแพ

 จ.ขอนแกน 40130

180 1266 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเมดา จํากัด 26/18-21 ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง

 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

181 1267 คุณณษิภา สวนชํานิ บริษัท แมทเท็น จํากัด 14/15 ถนน เจาฟาตะวันตก ตําบล 

ฉลอง อําเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 

83130

076 521897

nasipha@hotmail.com

182 1268 เจาหนาที่สรรหาวาจาง สํานักงานใหญ บริษัท ดูโฮม จํากัด(มหาชน) 60 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

183 1271 กรรมการผูจัดการ N&S AUTOMATION AND SERVICE CO.,LTD 555 ม.3 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.

นครราชสีมา 30000

184 1273 คุณธัญญารักษ ษรจันทร หางหุนสวนจํากัด อุดรสุภศิริ 455 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

185 1274 ผูจัดการแผนกทรัพยากรมนุษยและบริหาร บริษัท ฟาลเทค เอสอารจี โกลบอล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

353 หมู 7 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว 

จ.ฉะเชิงเทรา 24190

mailto:napat.s@phe.co.th
mailto:dudedecorate@gmail.com
mailto:nasipha@hotmail.com


186 1275 ผูอํานวยการ ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ซอยจุฬา 62 อาคารสถาบัน 2-3 ถนน

 พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

187 1276 หัวหนาฝายบุคคล บริษัท ยูดี กุดจับเทรดดิ้ง(1999) จํากัด 199 หมู 9 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.

อุดรธานี 41250

188 1277 ผูจัดการแผนกบุคคล บริษัท รดา ริชเนส จํากัด 40/9 หมู 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120

189 1279 กรรมการผูจัดการ บริษัท สหทูลส จํากัด 5/29 ซอยสายทิพย ม.15 ต.คลอง

สอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

190 1281 นายทินกร บุญอยู สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาดาน

ขุนทด

ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ดานขุนทด อ.ดาน

ขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

191 1282 กรรมการผูจัดการ บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส จํากัด 1 อาคารแฮปปเดย 

ซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 ถ.สุขสวัสดิ์ 

แขวงราษฎรบูรณะ 

กทม. 10140

Nitchakanr_s@mfec.co.th

192 1283 ผูจัดการ 20Pix Studio 383, Soi Mittraphap 25 

Mittraphap Rd., Sila. Khon Kaen 

District, Khon Kaen 40000

193 1284 ผูจัดการฝายบุคคล Now I Love English 485/1 ถนนพรานนก-ราชพฤกษ 

บางพรม, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร,

 10170

194 1285 ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน 137 ถนน ลําพูน-ปาซาง ตําบล ใน

เมือง อําเภอเมืองลําพูน ลําพูน 51000

mailto:Nitchakanr_s@mfec.co.th


196 1287 ผูอํานวยการกองจัดการสาธารณูปโภค 

พลังงานและสิ่งแวดลอม มข

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ

สิ่งแวดลอม มข

สํานักงานอธิการบดี อาคาร 2 

123 หมู 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ขอนแกน 40002

phakjira.c@tunable.co

197 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ดูฟอรเดย โปรดักชั่น จํากัด 10/23 ถ.โพศรี ต.หมากแขง อ.เมือง 

จ.อุดรธานี 41000

082 7365894

198 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท แอสเซนด กรุป จํากัด 101 อาคาร ทรู ดิจิทัล พารค ตึก

ฟนิกซ ชั้นที่ 9 และ 10 ถ.สุขุมวิท 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ 10260

199 ผูจัดการทั่วไป บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 

จํากัด

101/110 นิคมอุตสาหกรรมนวพนคร

โครงการ 1 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง

หลวง 

จ.ปทุมธานี 12120

02 5297300

ตอ1227

200 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท มอนเดลีซ (ประเทศไทย) จํากัด 116 ถ.นํ้าพอง ต.นํ้าพอง อ.นํ้าพอง 

จ.ขอนแกน 40140

043 209100

201 ประธาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 1222 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120

02 2966221

202 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท จงไทยรุงเรือง จํากัด 138/71 หมู 8 ซ.ธรรมเจริญ ถ.ราง

รถไฟเกา ต.บางดวน อ.เมือง จ.

สมุทรปราการ 10270

02 7564069-70

203 ผูจัดการอาวุโสแผนกสรรหาบุคลากร บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 140 ซ.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก 

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

13160

035 277607



204 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ไซเบอรตรอน จํากัด 140/1 อาคารเคียงหงวน 2 ชั้น 9 ถ.

วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

02 6515099

205 กรรมการผูจัดการ บริษัท อินไซต โปรดักชั่นเฮาส จํากัด 151/7 ซ.คูบอน27 ถ.คูบอน แขวง

ทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

086 5996268

contact@insire.co.th

206 ผูจัดการโครงการ บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด 1895/123 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดา

ยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02 9412300-9

207 กรรมการ บริษัท มังกรซัคเซส จํากัด 19/7 ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบุรี 11120

02 0702818

208 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท แอ็กนอส เฮลสท จํากัด 2 ซ.รามคําแหง118 แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

081 8682909

209 ผูบริหาร บริษัท ออด-อี (ประเทศไทย) จํากัด/สํานักงาน

ใหญ

2549/41-43 ถ.พหลโยธิน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

089 3053099

210 ผูจัดการศูนยสื่อสารขอมูล บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 294/1 ถ.ศูนยราชการ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ขอนแกน 40000

043009060ตอ4105

kanyaporn.s@nt.ntplc.co.th

211 ผูจัดการฝายบริหาร บริษัท เอสทีพี แอนดไอ จํากัด (มหาชน) 32/24 อาคารชิโน-ไทยทาวเวอรชั้น 3

 ถ.สุขุมวิท21 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02 2601181ตอ154

212 หัวหนาสํานักงาน องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแกน)

344 ม.15 ต.ทาพระ อ.เมือง จ.

ขอนแกน 40260

085 7714744

213 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 349 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02 8217999

nitchakam_s@mfec.co.th

mailto:contact@insire.co.th
mailto:kanyaporn.s@nt.ntplc.co.th
mailto:nitchakam_s@mfec.co.th


214 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด ซัพพลาย 

จํากัด

389/70 หมู 4 ต.หนองขาม อ.ศรี

ราชา จ.ชลบุรี 20110

038 119822

215 กรรมการบริหาร บริษัท บัซซ ฟรีซ โซลูชั่น จํากัด 400/107 ถ.เทศบาลรังรักษเหนือ 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900

095 8390327

216 ผูจัดการแผนกบริหารงานภายใน บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทค จํากัด 48/6 ซ.แจงวัฒนะ 14 แขวงทุงสอง

หอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

02 9825454-55

217 ผูจัดการ บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 48/66 ซ.รุงเรือง ถ.รัชดาภิเษก 

แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

02 662222

218 คุณพชร  เฟองชูนุช บริษัท กัญญา เฮาส จํากัด 5/423 ถ.กาญจนภิเษก แขวงบาง

บอนใต เขตบางบอน กรุงเทพฯ 

10150

092 7851639

Pachara2932542@gmail.com

219 กรรมการผูจัดการ บริษัท วีสทีออน ออโตโมทีฟ อิเลคทรอนิคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

500/123 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.

ระยอง 21140

038 863300

220 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท โรเบิรต บอซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี

(ประเทศไทย) จํากัด

500/92 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.

ระยอง 21140

033 105755

033 105852

221 กรรมการผูจัดการ บริษัท เมคคานิคัล แอนด ฟูด โพรเซส เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด

51/14 ม.1 ทางคูขนาน ถนนบางนา-

ตราด (กม.36) ต.หอมศีล อ.บางปะ

กง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

038 989606-8

222 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

องคกร

บริษัท เอ็กซซิเทรา (ประเทศไทย) จํากัด 51/3 ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150

033 641945

223 รองกรรมการผูจัดการ-บริหารองคกร บริษัท ไดนามิค กรุป โปรดักส จํากัด 58/99 ซ.รามคําแหง 60/2 ถ.

รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง

กะป กรุงเทพฯ 10240

02 5215611

mailto:Pachara2932542@gmail.com


224 ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท แทร็กซ อินเตอรเทรด จํากัด 61 ม.5 ต.จังหาร, จังหาร, รอยเอ็ด, 

45000 043-507-089-92

226 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ออฟโรด แอคเซสซอรี่ส จํากัด 64/130 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวก

แดง จ.ระยอง 21140

038 929716

227 ผูจัดการฝายสรรหาและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด 75 ถ.พหลโยธิน กม.82 ต.ไผตํ่า อ.

หนองแค จ.สระบุรี 18140

036-325107

228 ประธานบริิหาร บริษัท เอไอไนน จํากัด 89/241 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 12120

095 3919987

229 ผูจัดการ

 บริษัท ทอมทอม เนวิเกชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

9 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขต

หวยขวาง กรุงเทพฯ 10110

089 5248181

230 ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จํากัด 972/1 ซ.โรงพยาบาลพระรามฯ 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

02 6415170

tawika@digio.co.th

231 กรรมการผูจัดการ Communication Technology Co.,Ltd. 98 ม.14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 

40000

043 001664 konkanok.w@beltontechnology.com

232 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 99 ซ.ซิเมนตไทย ถ.รัชดาภิเษก 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900

02 112999ตอ126 kwanruan.r@mechtood.com

233 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท มิตรผล ไบ-โอ-เพาเวอร จํากัด 99 ม. 10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคก

สะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

044 881261 chaiwat.b@ucs-construction.com

234 กรรมการผูจัดการ บริษัท ทูนาเบิล โปรเจค จํากัด 99/24 หมู 5 ต.บางพลัน อ.ปากเร็ด 

จ.นนทบุรี 11120

083 9474951 hr@interlinktelecom.co.th

235 ประธานบริษัท NSF Mold & Part Co., ltd. 998/32 ต.เสาธง อ.บางเสาธง จ.

สมุทรปราการ 10570

081 9005488 info@commtech.co.th

mailto:tawika@digio.co.th
mailto:konkanok.w@beltontechnology.com
mailto:kwanruan.r@mechtood.com
mailto:chaiwat.b@ucs-construction.com


236 รศ.วนิดา แกนอากาศ ศูนยปฏิบัติการสมารทซิตี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน อุทยานวิทยาศาสตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ขอนแกน 40002

095 3835353

sukandan@pesco.co.th
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