
ส��นัก�กง�นักจัดหางานจ�ดห�ง�นักจัดหางานจ�งหวัดยโสธร ���P�������c�ดยโสธร 
เลขที่ �� 98 หมู่ 12 ต.ตาด�� 12 ต.ต�ดที่ อง อ.เมู่ 12 ต.ตาด�อง จัดหางานจ.ยโสธร 35000
โที่ รส�ยด�วัดยโสธร ���P�������cนัก 1694 โที่ ร.045-580216-7  
โที่ รส�ร.045-580217 

ประจำเด��
เดือน มี	อน 

มีนาคม 60����น�คมีนาคม 60��� 60

ประจำเด��
เดือน มี	อน 

มีนาคม 60����น�คมีนาคม 60��� 60



บริ�ษัท �ท ปัญจพลไฟ	ญจพลไฟเบอริ�คอนเทนเนอริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท ปัญจพลไฟ	ญจพลไฟเบอริ�คอนเทนเนอริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง.  110/4 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1&' 4 ถ.เศริษัท ฐกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จ 1 ตั้ง.บ+�นเกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ะ อ.เมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1-อง จ.สมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1/ทริส�คริ 74000
โทริ. 034-468019,034-468191

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ ผล�ตั้งกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริะด�ษัท คริ�ฟท�



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 ช�างซ่อมบ�อมบำรุง(เคร
ารุง(เครื่อง�ง(เครุง(เครื่อง��องกลช�างยนต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�) ช/ญ 10 20 ปี+��+ ปี+�วช./ปี+�วส. 11,000 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� - ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
- โบำรุง(เครน,สปี+�รุง(เครื่องะจำปี���0��
าปี+��
- เบำรุง(เคร/(ยเล/(ยง

2 พน,กงานฝ่ายผลิต2ายผล4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄 ช/ญ 100 20ปี+��+ ม.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 10,500 บำรุง(เคราท
3 ช�างเทคน4คไฟฟ9า(ก
าล,ง) ช/ญ 5 20ปี+��+ ปี+�วส.ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 12,000 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�
4 ช�างเทคน4คเครุง(เครื่อง��องกล ช/ญ 5 20ปี+��+ ปี+�วส.ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 12,000 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�



บริ�ษัท �ท อ�ห�ริเบทเทอริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท อ�ห�ริเบทเทอริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง.  212 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1&' 1 ถ.สริะบ/ริ�-หล'มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ส�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬 ตั้ง.ช'องส�ริะกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬� อ.พ�ฒิกน�น�คมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 จ.ลพบ/ริ� 15220
โทริ.  036-638701-4 ค/ณชลกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริ

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ  แปัญจพลไฟริริ&ปัญจพลไฟอ�ห�ริ (โริงง�นไส+กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริอกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬 ลพบ/ริ�)



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานฝ่ายผลิต2ายผล4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄 ช/ญ 200 20 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ม.3 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 300 บำรุง(เคราท/ว,น - ท/�พ,กฟรุง(เครื่อง/
- ช�ดฟอรุง(เครื่อง�ม
- ค�ากะ 
- ปี+�รุง(เครื่องะก,นช/ว4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄

2 พน,กงานคล,งส4นค=า ช 20 20 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ม.3 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 300 บำรุง(เคราท/ว,น



บริ�ษัท �ท น�นท�ยุ��งกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ�เมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1นท� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท น�นท�ยุ��งกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ�เมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1นท� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง.  99/1 มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1.4 ตั้ง.บ+�นน� อ.วช�ริบ�ริมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1� จ.พ�จ�ตั้งริ 66140
โทริ. 056-619857,087-7312964

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ เยุ�Fบผ+�



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานเย>บำรุง(เครจำปี���0��,กรุง(เครื่อง ช/ญ 200 18 – 35 ปี+�� ปี+�.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 300 บำรุง(เคราท/ว,น - ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
2 ห,วหน=าแผนกเย>บำรุง(เคร ช/ญ 5 23 ปี+��+ ปี+�วช.ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 15,000 บำรุง(เคราท



บริ�ษัท �ท ท�พ�ไอ โพล�น จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด(มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ห�ชน)บริ�ษัท �ท ท�พ�ไอ โพล�น จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด(มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ห�ชน)

ท��ตั้ง��ง. 299 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1&' 5 ถนนมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1�ตั้งริภ�พ ตั้ง��บลท�บกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ว�ง อ��เภอแกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'งคอยุ� จ�งหว�ดสริะบ/ริ� 18260
โทริ. (036) 339111 ตั้ง'อ 1508,1509 ค/ณณ�ฐว/ฒิก�

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ ผล�ตั้งปัญจพลไฟ&นซีเมนต์สำเร็จรูป����X�เมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1นตั้ง�ส��เริFจริ&ปัญจพลไฟ



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและสว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8,บำรุง(เครรุง(เครื่องถบำรุง(เครรุง(เครื่องรุง(เครื่องท�กปี+�Dน
พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8,บำรุง(เครรุง(เครื่องถด,มพ�,ม4กส�
พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8,บำรุง(เครรุง(เครื่องถพ�วง
พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8,บำรุง(เครรุง(เครื่องถเด/�ยว

ช
ช
ช

จำปี���0��
านวนมาก
จำปี���0��
านวนมาก
จำปี���0��
านวนมาก

25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�
25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�
25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�

ปี+�.6ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�
ปี+�.6ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�
ปี+�.6ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�

9,800 บำรุง(เคราท
9,500 บำรุง(เคราท
9,000 บำรุง(เคราท

- ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
- เบำรุง(เคร/(ยขึ้นไป��ࣝ�8ย,น
- ค�าดDแลรุง(เครื่องถ
- ค�ากะพ4เศษ
- ค�าแกHส
- เบำรุง(เคร/(ยขึ้นไป��ࣝ�8ย,น2 พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8,บำรุง(เครรุง(เครื่องถโฟรุง(เครื่อง�คล4ฟท� ช จำปี���0��
านวนมาก 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 9,800 บำรุง(เคราท

ด'วน



บริ�ษัท �ท ไทยุ�ลอตั้งเตั้ง+ จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�ชลบ/ริ�)บริ�ษัท �ท ไทยุ�ลอตั้งเตั้ง+ จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�ชลบ/ริ�)

ท��ตั้ง��ง.  14/1 อ�ค�ริส/วริริณท�วส�เวอริ� ช��น 3 ซีเมนต์สำเร็จรูป����X.ศ�ล�แดง 1 ถ.ส�ทริเหน-อ แขวงส�ลมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 
เขตั้งบ�งริ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬 กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริ/งเทพฯ 10500

โทริ. 022-676287-8 , 022-6766312
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ จ��หน'�ยุ�หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ฝริ��ง



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8ายหน�วย
เง4นสด(ชลบำรุง(เคร�รุง(เครื่อง/)

ช 7 19 – 40 ปี+�� ม.3 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 14,000 บำรุง(เคราท สามารุง(เครื่องถขึ้นไป��ࣝ�8,บำรุง(เครขึ้นไป��ࣝ�8/�รุง(เครื่องถ
จำปี���0��,กรุง(เครื่องยานยนต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�/
รุง(เครื่องถยนต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�ได= ม/ใบำรุง(เคร
ขึ้นไป��ࣝ�8,บำรุง(เครขึ้นไป��ࣝ�8/�



บริ�ษัท �ท  7 Spa Luxury จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด
(ส�ข�พริะตั้ง��หน�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬)

บริ�ษัท �ท  7 Spa Luxury จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด
(ส�ข�พริะตั้ง��หน�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬)

ท��ตั้ง��ง.  7 มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1.12 ซีเมนต์สำเร็จรูป����X.ท�พพริะยุ�� 10 ตั้ง.หนองปัญจพลไฟริ-อ อ.บ�งละมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1/ง จ.ชลบ/ริ� 20150
โทริ. 038-252777 , 086-3353883

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ บริ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริสปัญจพลไฟ�



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานนวด 10 ช/ญ 20 – 45 ปี+�� ปี+�.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 10,000 – 30,000 
บำรุง(เคราท

-ค�าปี+�รุง(เครื่องะก,นม�อ
- เง4นพ4เศษ
- โบำรุง(เครน,ส



บริ�ษัท �ท เซีเมนต์สำเร็จรูป����XFนทริ�ล ฟ&Sด ริ�เทล จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท เซีเมนต์สำเร็จรูป����XFนทริ�ล ฟ&Sด ริ�เทล จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง.  99/9 มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1.2 ถ.แจ+งว�ฒิกนะ เขตั้งบ�งตั้งล�ด แขวงปัญจพลไฟ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬เกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริFด จ.นนทบ/ริ� 11120
โทริ. 028-317300 ตั้ง'อ 7628 , 7629

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ จ��หน'�ยุ�ส�นค+�อ/ปัญจพลไฟโภค บริ�โภค



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและสว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 ห,วหน=าแผนกผ,กผลไม=
(สาขึ้นไป��ࣝ�8าพ,ทยา)

ช/ญ 20 22 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ม.3 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 10,500 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� - ค�ารุง(เครื่อง,กษาพยาบำรุง(เคราล
- กองท�นส
ารุง(เครื่ององ
- ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
- ปี+�รุง(เครื่องะก,นช/ว4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄



บริ�ษัท �ท สริริพส�นค+�เซีเมนต์สำเร็จรูป����Xนทริ�ล จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท สริริพส�นค+�เซีเมนต์สำเร็จรูป����Xนทริ�ล จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง.  90/1 ถ.ส/ข/มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ว�ท ตั้ง.ศริ�ริ�ช� อ.ศริ�ริ�ช� จ.ชลบ/ริ� 20110
โทริ. 092-4566536 , 081-8499329

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ จ��หน'�ยุ�ส�นค+�อ/ปัญจพลไฟโภคบริ�โภค



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 เจำปี���0��=าหน=าท/�เก>บำรุง(เครเง4น ช/ญ 15 18 – 36 ปี+�� ปี+�วส.ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 9,500 บำรุง(เคราท



บริ�ษัท �ท เจ เอFมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ท� เนFทเวอริ�ค เซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�ว�สเซีเมนต์สำเร็จรูป����XFส จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด(มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ห�ชน) 
ส�ข�อ/ดริธ�น�

บริ�ษัท �ท เจ เอFมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ท� เนFทเวอริ�ค เซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�ว�สเซีเมนต์สำเร็จรูป����XFส จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด(มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ห�ชน) 
ส�ข�อ/ดริธ�น�

ท��ตั้ง��ง.  150/5-6 เยุ�-�องโริงเริ�ยุ�นกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬วดว�ช�อ�จ�ริยุ��ปัญจพลไฟUง ถนนศริ�ส/ข(ธริริมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1เจด�ยุ��) อ.เมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1-อง 
จ.อ/ดริธ�น� 

โทริ.  02-3089814 ค/ณณ�ริน/ช
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ บริ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริตั้ง�ดตั้ง�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1เริ'งริ�ดหน��ส�น



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 เจำปี���0��=าหน=าท/�เรุง(เครื่อง�งรุง(เครื่อง,ดหน/(ส4น
ทางโทรุง(เครื่องศ,พท�

ช/ญ 15 20 – 40 ปี+�� ม.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 9,000 บำรุง(เคราท + 
คอมม4ชช,�น

- ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
- ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่องวจำปี���0��ส�ขึ้นไป��ࣝ�8ภาพ
- กองท�นเล/(ยงช/พ



บริ�ษัท �ท ไทยุ�แลนด� เยุ�ลโล'เพจ จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด
(ส�ข�ขอนแกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'น)

บริ�ษัท �ท ไทยุ�แลนด� เยุ�ลโล'เพจ จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด
(ส�ข�ขอนแกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'น)

ท��ตั้ง��ง.  อ�ค�ริ Pixel One ส��แยุ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬แกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'นอ�นน� อ��เภอเมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1-องขอนแกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'น จ�งหว�ดขอนแกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'น
โทริ. 043-245234 ค/ณชมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1พ&น/ช

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ บริ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริค+นห�ข+อมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1&ลท�งโทริศ�พท�



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 เจำปี���0��=าหน=าท/�
ปี+�รุง(เครื่องะชาส,มพ,นธ์�㫐㬠㭰P���萀欀����쬸ጬ醨�

ช/ญ 60 18-35ปี+�� ม.3 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 10,000 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� - ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
- สหกรุง(เครื่องณ์ออมท�ออม
ทรุง(เครื่อง,พย�
- เง4นกองท�น
- กD=เอนกปี+�รุง(เครื่องะสงค�



บริ�ษัท �ท บอนเจอริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท บอนเจอริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง.  ศ&นยุ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริค+�เทอมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1�นอลโคริ�ช ตั้ง.ในเมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1-อง อ.เมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1-อง จ.นคริริ�ชส�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1�
โทริ. 092-3181833 หริ-อ 02-2494490-221 ค/ณนฤเบศ

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ ท��ธ/ริกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จเบเกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬อริ��



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8าย ช/ญ 10 18 – 35 ปี+�� ม.3 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 9,200 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� - ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
- โบำรุง(เครน,ส
- ว,นหย�ด
- สว,สด4การุง(เครื่อง



บริ�ษัท �ท ซีเมนต์สำเร็จรูป����X�พ� ริ�เทลล�งค� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท ซีเมนต์สำเร็จรูป����X�พ� ริ�เทลล�งค� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง.  เลขท�� 159/30 ซีเมนต์สำเร็จรูป����X.ว�ภ�วด�ริ�งส�ตั้ง62 แขวงตั้งล�ดบ�งเขน เขตั้งหล�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ส�� กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริ/งเทพฯ 10210
โทริ. 02-7926800 กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ด 1 หริ-อ 083-0971844 , 084-0754742

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ ธ/ริกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จในเคริ-อ 7-11 Eleven 



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8ายกาแฟ
(สาขึ้นไป��ࣝ�8าหนองคาย)

10 ช/ญ 18-30ปี+�� ม.3 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 9,500 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� - ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
- ปี+�รุง(เครื่อง,บำรุง(เครเง4นเด�อน
- ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่องวจำปี���0��ส�ขึ้นไป��ࣝ�8ภาพ
- ช�ดยDน4ฟอรุง(เครื่อง�ม



บริ�ษัท �ท อยุ�/ธยุ�� แคปัญจพลไฟปัญจพลไฟUตั้งอล เซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�ว�สเซีเมนต์สำเร็จรูป����Xส จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด
(ส�ข�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1/กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ด�ห�ริ)

บริ�ษัท �ท อยุ�/ธยุ�� แคปัญจพลไฟปัญจพลไฟUตั้งอล เซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�ว�สเซีเมนต์สำเร็จรูป����Xส จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด
(ส�ข�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1/กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ด�ห�ริ)

ท��ตั้ง��ง.  เลขท�� 87/1 อ�ค�ริแคปัญจพลไฟปัญจพลไฟUตั้งอลท�วเวอริ� ออลซีเมนต์สำเร็จรูป����X�ซีเมนต์สำเร็จรูป����X��นส� เพลส ถ.ว�ทยุ�/ แขวงล/มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1พ�น�
เขตั้งปัญจพลไฟท/มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ว�น กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริ/งเทพฯ 10330

โทริ. 091-5493099 ค/ณหมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1&
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ บริ�ษัท �ทในเคริ-อธน�ค�ริกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริ/งศริ�อยุ�/ธยุ�� 



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและสว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 เจำปี���0��=าหน=าท/�ส4นเช��อ 
Tesco Visa Card

ช/ญ 5 18-35ปี+�� ม.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 11,000 – 13,000 บำรุง(เคราท - ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
- ค�ารุง(เครื่อง,กษาพยาบำรุง(เคราล
- ปี+�รุง(เครื่อง,บำรุง(เครเง4นเด�อน
- เง4นค�าล�วงเวลา



บริ�ษัท �ท ด&โฮมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด(ส�ข�อ/บลริ�ชธ�น�)บริ�ษัท �ท ด&โฮมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด(ส�ข�อ/บลริ�ชธ�น�)

ท��ตั้ง��ง.  37-47 ถ.ศริ�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1งคล ตั้ง.ว�ริ�นช��ริ�บ อ.ว�ริ�นช��ริ�บ จ.อ/บลริ�ชธ�น� 34000
โทริ. 043-352802 ตั้ง'อ 1601-1603

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ ข�ยุ�ว�สด/กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'อสริ+�ง



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 โปี+�รุง(เครื่องแกรุง(เครื่องมเมอรุง(เครื่อง� ช/ญ 3 22 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/(คอมฯ) 300 บำรุง(เคราทต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�อว,น - ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
- เครุง(เครื่อง��องแบำรุง(เครบำรุง(เคร
พน,กงาน
- ว,นหย�ดพ,กรุง(เครื่อง=อน
- โบำรุง(เครน,ส



บริ�ษัท �ท เซีเมนต์สำเร็จรูป����XFนทริ�ล ฟ&Sด ริ�เทล จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท เซีเมนต์สำเร็จรูป����XFนทริ�ล ฟ&Sด ริ�เทล จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง.  ช��น 15-17 เซีเมนต์สำเร็จรูป����XFนทริ�ลพล�ซีเมนต์สำเร็จรูป����X�แจ+งว�ฒิกนะ ออฟฟUศ ท�วเวอริ� เลขท�� 99/9 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1&' 2
ถ.แจ+งว�ฒิกนะ ตั้ง.บ�งตั้งล�ด อ.ปัญจพลไฟ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬เกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริFด จ.นนทบ/ริ� 11120

โทริ. 02-8317300 ตั้ง'อ 7627-31
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ ห+�งสริริพส�นค+�



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานปี+�รุง(เครื่องะจำปี���0��
า ช/ญ 50 18ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ม.3 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 9,000 บำรุง(เคราท - ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
- ค�าน,�งเครุง(เครื่อง��อง
- ช�ดยDน4ฟอรุง(เครื่อง�ม
- ปี+�รุง(เครื่อง,บำรุง(เครเง4นเด�อน



บริ�ษัท �ท กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬/ญชริค+�ว�สด/ จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬/ญชริค+�ว�สด/ จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง.  1793 ถ.ส/ริน�ริ�ยุ�ณ� ตั้ง.ในเมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1-อง อ.เมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1-องนคริริ�ชส�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1� จ�งหว�ดนคริริ�ชส�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1� 3000
โทริ. 044-296185, 090-0927773

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ ซีเมนต์สำเร็จรูป����X-�อข�ยุ�ว�สด/กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'อสริ+�ง



ตั้ง��แหน'งง�นตั้ง��แหน'งง�น

ล��ด�บ ช-�อตั้ง��แหน'งง�น เพศ จ��นวน อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง เง-�อนไขและ
สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8าย ชาย 20 20-35ปี+�� ม.3ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 340 บำรุง(เคราท/ว,น - ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม



บริ�ษัท �ท  ท�ค�วเอFมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 อ�นช�วริ�ริ�นส�โบริคเกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬อริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท  ท�ค�วเอFมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 อ�นช�วริ�ริ�นส�โบริคเกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬อริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง  เลขึ้นไป��ࣝ�8ท/� 123 ถนนลาดปี+�ลาเค=า แขึ้นไป��ࣝ�8วงจำปี���0��รุง(เครื่องะเขึ้นไป��ࣝ�8=บำรุง(เคร,ว เขึ้นไป��ࣝ�8ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄ลาดพรุง(เครื่อง=าว 
กรุง(เครื่อง�งเทพฯ 10230

         091-8906851, 063-1644044 ค�ณ์ออมทพ4มพ�ณ์ออมทดา
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : ท/�ปี+�รุง(เครื่อง'กษาด=านว4นาศภ,ย



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��
ท��
ท��

ตั้ง��แหน'ง จ��นว
น

เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 Sale Rep MB 
(สาขึ้นไป��ࣝ�8าอ
านาจำปี���0��ฯ)

5 ช/ญ 23-35 ปี+�� ม.6 – ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/ 10,000 – 12,000 บำรุง(เคราท - ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
- คอมม4ชช,�น
-เบำรุง(เคร/(ยขึ้นไป��ࣝ�8ย,น
-ห=องพ,กส
าหรุง(เครื่อง,บำรุง(เคร
พน,กงาน
-โบำรุง(เครน,สปี+�รุง(เครื่องะจำปี���0��
าปี+��
- OT

2 เจำปี���0��=าหน=าท/�ฝ่ายผลิต2ายขึ้นไป��ࣝ�8าย 10 ช/ญ 20-40 ปี+�� ม.6 – ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/ 10,000 – 12,000 บำรุง(เคราท

3 เจำปี���0��=าหน=าท/�ธ์�㫐㬠㭰P���萀欀����쬸ጬ醨�รุง(เครื่องการุง(เครื่อง 10 ช/ญ 25-40 ปี+�� ปี+�วส.ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 10,000 - 11,000 บำรุง(เคราท

4 เจำปี���0��=าหน=าท/�บำรุง(เคร,ญช/ 5 ญ 23-30 ปี+�� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/(การุง(เครื่องเง4น) 10,000 – 12,000 บำรุง(เคราท

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท แคนนอน ไฮ – เทค (ปัญจพลไฟริะเทศไทยุ�) จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด 
ส�ข�นคริริ�ชส�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1�

บริ�ษัท �ท แคนนอน ไฮ – เทค (ปัญจพลไฟริะเทศไทยุ�) จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด 
ส�ข�นคริริ�ชส�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1�

ท��ตั้ง��ง 789 หมD�ท/� 1 ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄.นากลาง อ.สDงเน4น จำปี���0��.นครุง(เครื่องรุง(เครื่องาชส/มา 30380
         044-708900 089-9017965, 093-3275639, 092-2524927 

ค�ณ์ออมทว4ไลวรุง(เครื่องรุง(เครื่องณ์ออมท, ค�ณ์ออมทเพ/ยงพ4ศ,ค�ณ์ออมทปี+�bยน�ช เจำปี���0��=าหน=าท/�ฝ่ายผลิต2ายบำรุง(เคร�คคล
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : ผล4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄เครุง(เครื่อง��องพ4มพ�ย/�ห=อ แคนนอน



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท�� ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ
1 พน,กงานฝ่ายผลิต2ายผล4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄 1,000 ช/ญ 20-38 ปี+�� ม.3 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 300 บำรุง(เคราท -ค'�อ�ห�ริ 330 บ�ท บริ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

ข+�วฟริ�
-เบำรุง(เคร/(ยขึ้นไป��ࣝ�8ย,น 800 บำรุง(เคราท
-ค�าท
างานกะ 50 บำรุง(เคราท/ว,น
(เฉพาะกลางค�น)
- ค�าครุง(เครื่ององช/พ 300 -600 บำรุง(เคราท

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท  ไทยุ�แลนด� เยุ�ลโล'เพจ จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท  ไทยุ�แลนด� เยุ�ลโล'เพจ จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง อาคารุง(เครื่องPixel One ส/�แยกแก�นอ4นน� อ
าเภอเม�อง
 จำปี���0��,งหว,ดขึ้นไป��ࣝ�8อนแก�น 40000 

       043-245234 ค�ณ์ออมทชมพDน�ช
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : ให=บำรุง(เครรุง(เครื่อง4การุง(เครื่องด=านขึ้นไป��ࣝ�8=อมDลทางโทรุง(เครื่องศ,พท�



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท�� ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ
1 เจำปี���0��=าหน=าท/�

ปี+�รุง(เครื่องะชาส,มพ,นธ์�㫐㬠㭰P���萀欀����쬸ጬ醨�
60 ช/ญ 18 – 35 ปี+�� ม.3 ขึ้นไป��ࣝ�8,(นไปี+� 10,000 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� -ว,นหย�ดปี+�รุง(เครื่องะจำปี���0��
าปี+��

-ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-เง4นกองท�น
-ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-ท�นการุง(เครื่องศ'กษาบำรุง(เคร�ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท  โซีเมนต์สำเร็จรูป����Xล'� แอสฟ	ลท� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�ขอนแกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'น)บริ�ษัท �ท  โซีเมนต์สำเร็จรูป����Xล'� แอสฟ	ลท� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�ขอนแกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'น)

ท��ตั้ง��ง 112 ม.5 ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄.ปี+�ากแรุง(เครื่องต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄 อ.บำรุง(เคร=านโปี+�2ง จำปี���0��.รุง(เครื่องาชบำรุง(เคร�รุง(เครื่อง/ 70110
       032-222667-9

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : ผล4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄และจำปี���0��
าหน�ายยางมะต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄อย



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท�� ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ
1 พน,กงานธ์�㫐㬠㭰P���萀欀����쬸ጬ醨�รุง(เครื่องการุง(เครื่อง 4 ญ 20 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/(บำรุง(เคร,ญช/) 10,000 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� - โบำรุง(เครน,ส

-เบำรุง(เคร/(ยขึ้นไป��ࣝ�8ย,น
-ค�าล�วงเวลา
-ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-ว,นหย�ด
-บำรุง(เคร=านพ,กพน,กงาน

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท  อ�จนคริ จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท  อ�จนคริ จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง 46 หมD� 23 ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄
าบำรุง(เครลบำรุง(เคร=านเปี+�gด อ
าเภอเม�อง จำปี���0��,งหว,ดขึ้นไป��ࣝ�8อนแก�น 44000 
       081-3552411, 043-235272

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄4ดต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄าม ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่องวจำปี���0��สอบำรุง(เครเอกสารุง(เครื่องส4ทธ์�㫐㬠㭰P���萀欀����쬸ጬ醨4h ลDกหน/(



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท�� ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ
1 พน,กงานธ์�㫐㬠㭰P���萀欀����쬸ጬ醨�รุง(เครื่องการุง(เครื่อง  10 ญ 20 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ม.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 10,000 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� - โบำรุง(เครน,ส

-ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท  บอส เอ�ท� ซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�สซีเมนต์สำเร็จรูป����X��ง เซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�ว�ส จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท  บอส เอ�ท� ซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�สซีเมนต์สำเร็จรูป����X��ง เซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�ว�ส จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง 184/53-56 อาคารุง(เครื่องฟอรุง(เครื่อง�มทาวเวอรุง(เครื่อง�ช,(น15 ถ.รุง(เครื่อง,ชดาภ4เษก ซ่อมบ.10
 แขึ้นไป��ࣝ�8วงห=วยขึ้นไป��ࣝ�8วาง เขึ้นไป��ࣝ�8ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄ห=วยขึ้นไป��ࣝ�8วาง กรุง(เครื่อง�งเทพฯ 10310

       02-6454071 ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�อ 101-103 (เวลาท
าการุง(เครื่อง จำปี���0��,นทรุง(เครื่อง� – ศ�กรุง(เครื่อง�)
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : ให=บำรุง(เครรุง(เครื่อง4การุง(เครื่องจำปี���0��,ดส�งบำรุง(เคร�คลากรุง(เครื่องปี+�ฏิบัติงานเป็นพนักงานขายสินค้า (PC) ให้ก4บำรุง(เคร,ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄4งานเปี+�gนพน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8ายส4นค=า 

(PC) ให=ก,บำรุง(เครบำรุง(เครรุง(เครื่อง4ษ,ทช,(นน
าต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄ามห=างสรุง(เครื่องรุง(เครื่องพส4นค=า



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นว

น
เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานเช/ยรุง(เครื่อง�ส4นค=า Nippon 
Pain
(ปี+�ฏิบัติงานเป็นพนักงานขายสินค้า (PC) ให้ก4บำรุง(เคร,ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄4งานท/� สยามโกลบำรุง(เครอล�เฮาส� 
สาขึ้นไป��ࣝ�8ารุง(เครื่อง=อยเอ>ด)

1 ช/ญ 20 -33 ปี+�� ม.3 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 10,000 บำรุง(เคราท
ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�

-ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-คอมม4ชช,�น

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท  ส/กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ญญ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริค+� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�ริ+อยุ�เอFด)บริ�ษัท �ท  ส/กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ญญ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริค+� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�ริ+อยุ�เอFด)

ท��ตั้ง��ง 82/3 หมD� 6 ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄.บำรุง(เคร=านไรุง(เครื่อง� อ.ลาดยาว จำปี���0��.นครุง(เครื่องสวรุง(เครื่องรุง(เครื่องค� 60150
       088-0747430 ค�ณ์ออมทมาโนชน� 

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : ขึ้นไป��ࣝ�8ายส�งพ�ชผลทางการุง(เครื่องเกษต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานธ์�㫐㬠㭰P���萀欀����쬸ጬ醨�รุง(เครื่องการุง(เครื่อง 5 ช/ญ 20 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ม.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 9,000 – 15,000 บำรุง(เคราท ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท  แอbบปัญจพลไฟS�อ�นด�สตั้งริ�ท� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�ริ+อยุ�เอFด)บริ�ษัท �ท  แอbบปัญจพลไฟS�อ�นด�สตั้งริ�ท� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�ริ+อยุ�เอFด)

ท��ตั้ง��ง 49 ม.8 ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄.ท�าไขึ้นไป��ࣝ�8� อ.เม�อง จำปี���0��.ฉะเช4งเทรุง(เครื่องา 24000
       038-599241-2 ค�ณ์ออมทพ4ศ4ษฎ์��P��������泘ጤ�筐൙炀ጤ筐൙�ጤ���

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : ผล4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄หลอดอลDม4เน/ยม หลอดพลาสต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄4ก หลอดครุง(เครื่อง/มย=อมผ=า



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 ช�างปี+�รุง(เครื่องะจำปี���0��
าแผนก 10 ช 22 – 35 ปี+�� ปี+�วช.ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 300 บำรุง(เคราทต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�อว,น -ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท  ศ�ริ�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ห�ช�ยุ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�อ/บลริ�ชธ�น�)บริ�ษัท �ท  ศ�ริ�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ห�ช�ยุ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�อ/บลริ�ชธ�น�)

ท��ตั้ง��ง 279/3 ซ่อมบ.แจำปี���0��=งสน4ท 11 ถ.แจำปี���0��=งสน4ท ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄.ในเม�อง อ.เม�อง 
จำปี���0��.อ�บำรุง(เครลรุง(เครื่องาชธ์�㫐㬠㭰P���萀欀����쬸ጬ醨าน/ 34000

       045-281999 ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�อ 319-320
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : ขึ้นไป��ࣝ�8ายอ�ปี+�กรุง(เครื่องณ์ออมท�ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄กแต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�งบำรุง(เคร=าน



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานท,�วไปี+� 3 ช 22-40ปี+�� ปี+�.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 300 บำรุง(เคราท/ว,น -ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-เบำรุง(เคร/(ยขึ้นไป��ࣝ�8ย,น
-โบำรุง(เครน,สปี+�รุง(เครื่องะจำปี���0��
าปี+��

2 พน,กงานการุง(เครื่องต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄ลาด 5 ช/ญ 20-40ปี+�� ปี+�วส.ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 10,000 บำรุง(เคราท
3 พน,กงานพ/ซ่อมบ/ 4 ช 20 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ม.6 9,000 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�
5 พน,กงานต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄4ดต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄,(งวงกบำรุง(เคร 2 ช 20 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ม.6 300 บำรุง(เคราท/ว,น
6 พน,กงานจำปี���0��,ดส�งส4นค=า 10 ช 20 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ม.6 300 บำรุง(เคราท/ว,น

ด'วนด'วน



โริงเริ�ยุ�นยุ�/วท&ตั้งศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � 2 (ส�ข�อ/บลริ�ชธ�น�)โริงเริ�ยุ�นยุ�/วท&ตั้งศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � 2 (ส�ข�อ/บลริ�ชธ�น�)

ท��ตั้ง��ง 438 หมD� 15 ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄.ไรุง(เครื่อง�น=อย อ.เม�อง จำปี���0��.อ�บำรุง(เครลรุง(เครื่องาชธ์�㫐㬠㭰P���萀欀����쬸ጬ醨าน/ 34000
       081-9133061, 085-4173330

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : โรุง(เครื่องงเรุง(เครื่อง/ยนเต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/ยมช,(นอน�บำรุง(เคราล



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 เจำปี���0��=าหน=าท/�บำรุง(เคร,ญช/ 3 ช/ญ 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/
(การุง(เครื่องบำรุง(เคร,ญช/)

9,000 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� -ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-ช�ดฟอรุง(เครื่อง�ม
-อาหารุง(เครื่องกลางว,น)2 ครุง(เครื่องDช/วะ 3 ช/ญ 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/

(ช/วะ)
8,500 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�

3 ครุง(เครื่องDคณ์ออมท4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄ศาสต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง� 3 ช/ญ 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/
(คณ์ออมท4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄ศาสต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง�)

8,500 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�

ด'วนด'วน



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

4 เจำปี���0��=าหน=าท/�การุง(เครื่องต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄ลาด 3 ช/ญ 30 – 38 ปี+�� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/
(การุง(เครื่องต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄ลาด)

10,000 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� -ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-ช�ดฟอรุง(เครื่อง�ม
-อาหารุง(เครื่องกลางว,น)5 ครุง(เครื่องDภาษาอ,งกฤษ 3 ญ 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/

(ภาษาอ,งกฤษ)
8,300 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�

6 ครุง(เครื่องDปี+�รุง(เครื่องะจำปี���0��
าช,(นอน�บำรุง(เคราล 3 ญ 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/ 8,300 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+�

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท อ�ห�ริเบทเทอริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท อ�ห�ริเบทเทอริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง : 212 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1&' 1 ถ.สริะบ/ริ�-หล'มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ส�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬 ตั้ง.ช'องส�ล�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬� อ.พ�ฒิกน�น�คมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 
        จ.สริะบ/ริ� 18120 

       036-638700                   036-6387000
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : แปี+�รุง(เครื่องรุง(เครื่องDปี+�อาหารุง(เครื่อง (โรุง(เครื่องงงานไส=กรุง(เครื่องอกลพบำรุง(เคร�รุง(เครื่อง/)



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 ว4ศวกรุง(เครื่อง/รุง(เครื่องะบำรุง(เครบำรุง(เคร 2 ช 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/ ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 300 บำรุง(เคราท/ว,น -ท/�พ,ก
-เครุง(เครื่อง��องแบำรุง(เครบำรุง(เคร
-กองท�นส
ารุง(เครื่ององ
-ค�ากะ
-ปี+�รุง(เครื่องะก,นช/ว4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄

2 เจำปี���0��=าหน=าท/� จำปี���0��ปี+�.ว4ชาช/พ 1 ช/ญ 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 300 บำรุง(เคราท/ว,น
3 พน,กงานปี+�ฏิบัติงานเป็นพนักงานขายสินค้า (PC) ให้ก4บำรุง(เคร,ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄4การุง(เครื่อง 50 ช/ญ 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นปี+�� ปี+�วช. ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 300 บำรุง(เคราท/ว,น

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท ส'งเสริ�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ทริ�นเซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�ว�ส จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท ส'งเสริ�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ทริ�นเซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�ว�ส จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง : 299/154 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1&' 4 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1&'บ+�นว�สตั้ง+�ว�ภ�วด� แขวงตั้งล�ดบ�งเขน 
เขตั้งหล�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ส��  กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริ/งเทพฯ 10210

        02-5517804-5  ค�ณ์ออมทธ์�㫐㬠㭰P���萀欀����쬸ጬ醨,ญจำปี���0��4รุง(เครื่องา อยD�สนอง
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : ปี+�รุง(เครื่องะกอบำรุง(เครธ์�㫐㬠㭰P���萀欀����쬸ጬ醨�รุง(เครื่องก4จำปี���0��เรุง(เครื่อง�อเฟอรุง(เครื่อง�รุง(เครื่อง/�บำรุง(เครรุง(เครื่อง4การุง(เครื่องขึ้นไป��ࣝ�8นส�งโดยสารุง(เครื่องขึ้นไป��ࣝ�8=ามฟาก



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานท,�วไปี+� 20 ช 18 – 45 ปี+�� ปี+�.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 9,000 บำรุง(เคราทต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�อไปี+� -ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-ท/�พ,ก

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท เซีเมนต์สำเร็จรูป����XFนทริ�ล ว�ตั้งส�น จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด บริ�ษัท �ท เซีเมนต์สำเร็จรูป����XFนทริ�ล ว�ตั้งส�น จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด 

ท��ตั้ง��ง : เลขท�� 3388/23-24 ถ.พริะริ�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 4 กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริ/งเทพฯ 10110
       02-6652001-3 ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�อ 2020

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : เปี+�gนผD=น
าเก/�ยวก,บำรุง(เครส�ขึ้นไป��ࣝ�8ภาพความงาม
สถ�นท��ปัญจพลไฟฏิบัติงาน�บ�ตั้ง�ง�น : รุง(เครื่อง=อยเอ>ด มหาสารุง(เครื่องคาม ม�กดาหารุง(เครื่อง



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8าย 5 ช/ญ 18 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ม.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 9,300 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� -ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-เบำรุง(เคร/(ยขึ้นไป��ࣝ�8ย,น
-โบำรุง(เครน,ส
-ช�ดฟอรุง(เครื่อง�ม

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท ศ�ริ�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ห�ช�ยุ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1/กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ด�ห�ริ)บริ�ษัท �ท ศ�ริ�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1ห�ช�ยุ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (ส�ข�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1/กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ด�ห�ริ)

ท��ตั้ง��ง : 88/11 ถ.ชยุ��งกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬&ริ ตั้ง.ในเมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1-อง อ.เมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1-อง จ.มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1/กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ด�ห�ริ 49000
       042-661123                 042-672453 

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : แสดงและจำปี���0��
าหน�ายส4นค=าอ�ปี+�กรุง(เครื่องณ์ออมท�ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄กแต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�งบำรุง(เคร=าน



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 เจำปี���0��=าหน=าท/�ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่องวจำปี���0��สอบำรุง(เคร
คล,งส4นค=า

1 ช/ญ 25 – 45 ปี+�� ปี+�วส. - ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/ 300 บำรุง(เคราท/ว,น -ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-เบำรุง(เคร/(ยขึ้นไป��ࣝ�8ย,น
-ลาพ,กรุง(เครื่อง=อน
-โบำรุง(เครน,ส
-ปี+�รุง(เครื่อง,บำรุง(เครเง4นเด�อน
ปี+�รุง(เครื่องะจำปี���0��
าปี+��

2 เจำปี���0��=าหน=าท/�ขึ้นไป��ࣝ�8ายส�ง 2 ช/ญ 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่อง/ 12,000 บำรุง(เคราท
3 พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8าย 10 ช/ญ 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�วช.ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 9,000 บำรุง(เคราท

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท ซีเมนต์สำเร็จรูป����X�พ� ริ�เท�ลล�งค� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท ซีเมนต์สำเร็จรูป����X�พ� ริ�เท�ลล�งค� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง : 159/30 มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1.3 ซีเมนต์สำเร็จรูป����X.ว�ภ�วด� 32 แขวงตั้งล�ดบ�งเขน เขตั้งหล�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ส��
กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริ/งเทพฯ 10210    

       02-7926800 ตั้ง'อ 6902,6903
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : บำรุง(เครรุง(เครื่อง4ษ,ทในเครุง(เครื่อง�อ CP 7-eleven ให=บำรุง(เครรุง(เครื่อง4การุง(เครื่องซ่อมบ�อมบำรุง(เคร
ารุง(เครื่อง�งอ�ปี+�กรุง(เครื่องณ์ออมท�

เครุง(เครื่อง��องรุง(เครื่อง=อน เครุง(เครื่อง��องเย>น อ4เล>กทรุง(เครื่องอน4กส� 



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 ช�างเทคน4คไฟฟ9า 5 ช 25 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�วช.(ไฟฟ9า) 11,000 – 15,000 บำรุง(เคราท -ปี+�รุง(เครื่อง,บำรุง(เครเง4นเด�อน
-ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-โบำรุง(เครน,ส
-ท/�พ,ก
-ช�ดฟอรุง(เครื่อง�ม

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท เพนส� มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1�ริ�เกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬Fตั้งตั้ง��ง แอนด� ด�ทริ�บ�วช��น จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (เคริ-อสห
พ�ฒิกนฯ) ส�ข�ขอนแกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'น

บริ�ษัท �ท เพนส� มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1�ริ�เกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬Fตั้งตั้ง��ง แอนด� ด�ทริ�บ�วช��น จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด (เคริ-อสห
พ�ฒิกนฯ) ส�ข�ขอนแกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬'น

ท��ตั้ง��ง : 662/19-20 ถ.พริะริ�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 3 แขวงบ�งโพงพ�ง เขตั้งยุ��นน�ว� 
กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริ/งเทพฯ 10120

        02-2947300 ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�อ 112
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : จำปี���0��
าหน�ายส4นค=าอ�ปี+�โภค – บำรุง(เครรุง(เครื่อง4โภค ในห=างสรุง(เครื่องรุง(เครื่องพส4นค=า



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานขึ้นไป��ࣝ�8,บำรุง(เครรุง(เครื่องถส�ง
ส4นค=า

3 ช 21-45 ปี+�� ปี+�.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 14,000 บำรุง(เคราทขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� -เง4นเด�อนปี+�รุง(เครื่องะจำปี���0��
า
-เบำรุง(เคร/(ยเล/(ยง
-ท/�พ,ก
-ค�าพาหนะ
-ค�าคอมม4ชช,�น
-ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท น�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1เบอริ� ว�น คล�นน��ง เซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�ว�ส จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท น�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1เบอริ� ว�น คล�นน��ง เซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอริ�ว�ส จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง : 73 ซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอยุ�เฉล�มู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1พริะเกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ยุ�ริตั้ง� ริ.9 ซีเมนต์สำเร็จรูป����Xอยุ� 48 แขวงดอกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ไมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1+ เขตั้งปัญจพลไฟริะเวศ 
กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ริ/งเทพฯ 10250

       02-7265956 
ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : บำรุง(เครรุง(เครื่อง4การุง(เครื่องท
าความสะอาด จำปี���0��,ดส�งพน,กงานท
าความสะอาด

สถ�นท��ปัญจพลไฟฏิบัติงาน�บ�ตั้ง�ง�น : บำรุง(เครางนา กม.16 ใกล=มหาว4ทยาล,ยห,วเฉ/ยว



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พ�อบำรุง(เคร=าน 100 อ,ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄รุง(เครื่องา ช 20 – 55 ปี+�� ปี+�.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 9,000 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� -- ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม

ด'วนด'วน



บริ�ษัท �ท ฐ�ปัญจพลไฟน�นทริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ดบริ�ษัท �ท ฐ�ปัญจพลไฟน�นทริ� จ��กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ด

ท��ตั้ง��ง : 44-9 ถ.เทพ�ริ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ตั้ง.บ�งพล�ใหญ' อ.บ�งพล� สมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1/ทริปัญจพลไฟริ�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ 10540
       02-7575210-5

ปัญจพลไฟริะเภทกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�จกัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ : ผล4ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄โลหะ ออกแบำรุง(เครบำรุง(เคร ต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄กแต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄�ง



ตั้ง��แหน'งท��เปัญจพลไฟUดริ�บ
ท��

ท��
ตั้ง��แหน'ง จ��นวน เพศ อ�ยุ�/ ว/ฒิก�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริศ?กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬ษัท � ค'�จ+�ง สว�สด�กัด���`�����������හ갰ႄහ����럈భ惬�ริ

1 พน,กงานต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄4ดต์)���㿰����X���걼僉������ꗬ傍䱄ଈỀါ䱄,(ง 10 ช 22 ปี+��ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� ปี+�.6 ขึ้นไป��ࣝ�8'(นไปี+� 350 บำรุง(เคราท/ว,น -ปี+�รุง(เครื่องะก,นส,งคม
-ช�ดยDน4ฟอรุง(เครื่อง�ม
-รุง(เครื่องถรุง(เครื่อง,บำรุง(เครส�งพน,กงาน
-หอพ,กพน,กงาน

ด'วนด'วน
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