
สถานที่ตัง้ เลขที่ 90 ชัน้ที่ 33 ถนน รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 10130
หมายเลขโทรศัพท์ 02 168 3377 ต่อ 270 โทรสาร 02 168 3379 ชือ่บุคคลที่ติดต่อ  คุณศุทธวัจณ์  จนัทราชาลี

ล าดับที่ ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
1 ผจก.สถานีบริการฝึกหัด (ปัม้น้ ามัน) 100 ชาย/หญิง 25-35 ปี ป.ตรี ทุกสาขา

2 ผจก.มินิมาร์ทฝึกหัด 30 ชาย/หญิง 21-40 ปี ปวส.ขึน้ไป  - รายได้ 15,000 บาท

3 ช่างยนต์ 2 ชาย  23-40 ปี ปวส.ช่างยนต์

6 แคชเชียร์ประจ าปัม้น้ ามันและมินิมาร์ท 100 ชาย/หญิง 22-45 ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.

นายจ้างมารับสมัครด้วยตนเอง
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา09.00-16.00น.
ณ ส านักงานจัดหางานจังหวดัล าปาง
ศาลากลางจังหวดัล าปาง ชัน้ 3

             ประกนัสุขภาพ, ลาพักร้อนสูงสุด 15 วันต่อป,ี
             ค่าโรงงแรมในกรณีปฏิบัติงานต่างจงัหวัด ฯลฯ

 - รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป
เงื่อนไข : ท างานที่หนองแค สระบุรี
 - รายได้ 9,000
เงื่อนไข : ท างานทั่วประเทศ มีที่พักฟรี
สวัสดิการ : โบนัส, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ,ทุนการศึกษา,ที่พัก(บางต าแหน่ง)
             ชุดฟอร์ม, ประกนัสังคม, ประกนัชีวิต,ประกนัอบุัติเหตุ,

                                                                 ต ำแหน่งงำนว่ำง                                 (ประจ ำวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560)

บรษัิท ปโิตรเลียมไทย คอรป์อเรชัน่ จ ากัด ประเภทกิจการ  : ค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง

เงือ่นไข / สวัสดิการ / ความต้องการอ่ืนๆ / ลักษณะงาน / ประสบการณ์
 - รายได้ 15,000 บาท
เงื่อนไข : ท างานทั่วประเทศ มีที่พักฟรี

เงื่อนไข : ท างานทั่วประเทศ มีที่พักฟรี

แผนที่ 1



สถานที่ตัง้ เลขที่ 90 ชัน้ที่ 33 ถนน รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 10130
หมายเลขโทรศัพท์ 02 168 3377 ต่อ 270 โทรสาร 02 168 3379 ชือ่บุคคลที่ติดต่อ  คุณศุทธวัจณ์  จนัทราชาลี

ล าดับที่ ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
7 พนักงานเติมน้ ามัน 100 ชาย/หญิง 18-50 ปี ป.6/ม.3/ม.6/

ปวช./ปวส.

8 จนท.จัดหาสถานี 20 ชาย/หญิง 23-35 ปี ป.ตรี (บริหารธุรกิจ

ทุกสาขา)

9 พนักงานขับรถบรรทุกน้ ามัน/ขับรถเทเลอร์ 50 ชาย 25-48 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ

นายจ้างมารับสมัครด้วยตนเอง
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา09.00-16.00น.
ณ ส านักงานจัดหางานจังหวดัล าปาง
ศาลากลางจังหวดัล าปาง ชัน้ 3

สวัสดิการ : โบนัส, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ,ทุนการศึกษา,ที่พัก(บางต าแหน่ง)
             ชุดฟอร์ม, ประกนัสังคม, ประกนัชีวิต,ประกนัอบุัติเหตุ,
             ประกนัสุขภาพ, ลาพักร้อนสูงสุด 15 วันต่อป,ี
             ค่าโรงงแรมในกรณีปฏิบัติงานต่างจงัหวัด ฯลฯ

เงื่อนไข : - มีประสบการณ์งานขาย 1 ปี ขึ้นไป
           - ขบัรถยนได้ มีรถยนเป็นของตนเอง ต้องเดินทางทั่วประเทศ

 - รายได้ 18,000 - 30,000 บาทขึ้นไป
เงื่อนไข : - มีใบอนุญาตขบัรถประเภท 4

เงือ่นไข / สวัสดิการ / ความต้องการอ่ืนๆ / ลักษณะงาน / ประสบการณ์
 - รายได้ 300 บาทต่อวัน 
เงื่อนไข : ท างานในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
สวัสดิการ : มีที่พักให้ฟรี

 - รายได้ 18,000 บาทขึ้นไป

                                                                 ต ำแหน่งงำนว่ำง                                 (ประจ ำวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560)

บรษัิท ปโิตรเลียมไทย คอรป์อเรชัน่ จ ากัด ประเภทกิจการ  : ค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง แผนที่ 2



สถานที่ตัง้ เลขที่ 90 ชัน้ที่ 33 ถนน รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 10130
หมายเลขโทรศัพท์ 02 168 3377 ต่อ 270 โทรสาร 02 168 3379 ชือ่บุคคลที่ติดต่อ  คุณศุทธวัจณ์  จนัทราชาลี

ล าดับที่ ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
10 ผู้แทนขาย 5 ชาย/หญิง 25-40ปี ป.ตรี ทุกสาขา

11 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 ชาย/หญิง 21-35 ปี ป.ตรี สาขาบัญชี

การเงนิ เศรษฐศาสต์

บริหารธุรกิจ

12 บาริสต้า(พนักงานชงกาแฟ) 30 ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

13 โฟร์แมน 10 ชาย 23-35 ปี ปวส.-ป.ตรี สาขาโยธา/

ช่างก่อสร้าง/

เทคโนโลยีก่อสร้าง

นายจ้างมารับสมัครด้วยตนเอง
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา09.00-16.00น.
ณ ส านักงานจัดหางานจังหวดัล าปาง
ศาลากลางจังหวดัล าปาง ชัน้ 3

บรษัิท ปโิตรเลียมไทย คอรป์อเรชัน่ จ ากัด ประเภทกิจการ  : ค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง

สวัสดิการ : โบนัส, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ,ทุนการศึกษา,ที่พัก(บางต าแหน่ง)
             ชุดฟอร์ม, ประกนัสังคม, ประกนัชีวิต,ประกนัอบุัติเหตุ,
             ประกนัสุขภาพ, ลาพักร้อนสูงสุด 15 วันต่อป,ี
             ค่าโรงงแรมในกรณีปฏิบัติงานต่างจงัหวัด ฯลฯ

 - รายได้ 9,500 บาทขึ้นไป
เงื่อนไข : -ท างานในเขตภาคกลาง

 - รายได้ 12,000-18,000 บาท
เงื่อนไข : -ท างานทั่วประเทศ มีที่พักฟรีเบิกได้

เงือ่นไข / สวัสดิการ / ความต้องการอ่ืนๆ / ลักษณะงาน / ประสบการณ์
 - รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
เงื่อนไข : มีประสบการณ์อยา่งน้อย 3 ปีขึ้นไป / บริษัทมีรถยนต์ให้ใช้

 - รายได้ 18,000 ขึ้นไป
เงื่อนไข : -ท างานทั่วประเทศไทย

                                                                 ต ำแหน่งงำนว่ำง                                 (ประจ ำวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560)

แผนที่ 3



สถานที่ตัง้ เลขที่ 90 ชัน้ที่ 33 ถนน รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 10130
หมายเลขโทรศัพท์ 02 168 3377 ต่อ 270 โทรสาร 02 168 3379 ชือ่บุคคลที่ติดต่อ  คุณศุทธวัจณ์  จนัทราชาลี
ล าดับที่ ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

14 ช่างซ่อมบ ารุง 10 ชาย 23-35 ปี ปวส. 

สาขาอิเลคทรอนิคส์/

ช่างกล/ไฟฟ้า/แมคคานิคส์

15 จป.วชิาชีพ 3 ชาย/หญิง 23-30 ปี ป.ตรี

สาขาสุขศาสตร์ฯ

นายจ้างมารับสมัครด้วยตนเอง
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา09.00-16.00น.
ณ ส านักงานจัดหางานจังหวดัล าปาง
ศาลากลางจังหวดัล าปาง ชัน้ 3              ค่าโรงงแรมในกรณีปฏิบัติงานต่างจงัหวัด ฯลฯ

 - รายได้ 18,000 ขึ้นไป
เงื่อนไข : ขบัรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขบัขี่
สวัสดิการ : โบนัส, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ,ทุนการศึกษา,ที่พัก(บางต าแหน่ง)
             ชุดฟอร์ม, ประกนัสังคม, ประกนัชีวิต,ประกนัอบุัติเหตุ,
             ประกนัสุขภาพ, ลาพักร้อนสูงสุด 15 วันต่อป,ี

เงื่อนไข : -ท างานทั่วประเทศ

                                                                 ต ำแหน่งงำนว่ำง                                 (ประจ ำวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560)

บรษัิท ปโิตรเลียมไทย คอรป์อเรชัน่ จ ากัด ประเภทกิจการ  : ค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง

เงือ่นไข / สวัสดิการ / ความต้องการอ่ืนๆ / ลักษณะงาน / ประสบการณ์
 - รายได้ 12,000-18,000 บาท

แผนที่ 4


