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ประกาศรับสมัครงาน 

 

1. นักศึกษาฝึกงาน / สหกจิศึกษา   2   ต าแหน่ง 
 
      บริษทั ฟอร์ไซท ์รีเสิร์ช จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจวจิยัตลำดมำกวำ่ 30 ปีแลว้ ทำงบริษทัฯ ยนิดีตอ้นรับนกัศึกษำ
ฝึกงำนทุกสำขำทุกสถำบนัมำร่วมฝึกงำนกบัเรำ  โดยบริษทัฯ จะมีค่ำเบ้ียเล้ียงช่วยค่ำอำหำรให้ระหวำ่งฝึกงำน  เม่ือ
จบกำรฝึกงำนแลว้ ทำงบริษทัฯ จะออกใบรับรองกำรฝึกงำนให้กบันกัศึกษำ  
 
รายละเอยีดการฝึกงาน 

 Key Data คียข์อ้มูลงำนวจิยั 
 Project Support ช่วยงำนวจิยัแต่ละโครงกำร 
 Administrative Support ช่วยงำนทัว่ไปภำยในบริษทั  

 
คุณสมบัต ิ :  น.ศ. ชำย / หญิง อยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำ หรือก ำลงัจบกำรศึกษำ 
 
 
กรุณาส่งใบสมัครทาง    
1.  ส่งอีเมลท่ี์  hr2020@foresightresearch.co.th  
2. สมคัรดว้ยตนเอง  กรุณาโทรนัดหมายก่อนเขำ้มำสมคัร โทร. 02-661-6093 
 

ท่ีอยู ่ บริษทั ฟอร์ไซท์ รีเสิร์ช จ ากดั 

138/11 หอ้ง 10G3-G4 อำคำรจูเวลเลอร่ี เซ็นเตอร์ ชั้น 10 

ถนนนเรศ แขวงส่ีพระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-661-6093 
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ประกาศรับสมัครงาน 

 
ต าแหน่ง  Fieldwork Staffs พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม   

(Part time รับไม่จ  ำกดั สมคัรไดต้ลอดปี) 
 

รายละเอยีดงาน 
       ท ำกำรสัมภำษณ์เก็บขอ้มูลกลุ่มเป้ำหมำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่ำงจงัหวดั 
โดยใชแ้บบสอบถำมท่ีบริษทัฯ จดัท ำเท่ำนั้น บริษทัฯ จะมีกำรอบรมก่อนเร่ิมงำน 

 
คุณสมบัต ิ :  

 ชำย/ หญิง อำยรุะหวำ่ง 18 - 50 ปี 
 วฒิุกำรศึกษำ ม.6 - ปริญญำตรี 
 มีควำมรับผดิชอบสูง ซ่ือสัตยข์ยนัอดทน มุ่งมัน่ใหง้ำนส ำเร็จ มีไหวพริบ 
 มีทกัษะในกำรพดูส่ือสำรเป็นอยำ่งดี 
 สำมำรถเดินทำงไปต่ำงจงัหวดัได ้
 รำยไดเ้ป็นค่ำชุดแบบสอบถำมท่ีท ำได ้/ รำยไดข้ึ้นอยูก่บัควำมยำกง่ำยของแต่ละงำน 

 
กรุณาส่งใบสมัครทาง 
1.  ส่งอีเมลท่ี์  hr2020@foresightresearch.co.th  
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