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พุทธศาสนสุภาษิต

สตญฺจ ธมฺโม น ชร อุเปติ
ธรรมะ ไม่มีล้าสมัย
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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้บริการจัดหางานในเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีนายจ้าง
/สถานประกอบการ จานวน 19 ราย แจ้ ง ความต้ อ งการแรงงาน (ตาแหน่ ง งานว่ า ง) จานวน 134 อั ต รา
ผู้ล งทะเบีย นสมัครงาน จานวน 107 คน และผู้ล งทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงาน จานวน 79 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.83 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และร้อยละ 58.96 ของความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน
134 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
107 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
107 คน

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามเพศ

จานวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.51
จานวน 69 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.49

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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การบรรจุงาน
79 คน

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตาม
เพศ

จานวน 27 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.18
จานวน 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.82

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตามวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครงานทีไ่ ด้รับการบรรจุจาแนกตามอายุ
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การพักผ่อน

คิดบวก

ควรมีการวางแผนวันหยุดพักผ่อนยาวๆ เพื่อชาร์จพลัง
ให้กับตัวเองบ้าง ซึ่งการไปเที่ยวในแต่ละครั้งจะช่วย
เพิ่ ม ความสุ ขในการท างานได้ น านถึง 8 สั ป ดาห์ เลย
ทีเดียว

เราสามารถจั ด การความคิ ด ของตั ว เองได้ ด้ ว ยการ
คิดบวก เพราะความเชื่อและความคิดมีผลต่อพฤติกรรม
หากจั ด การกั บ ความเครี ย ดได้ ก็ จ ะท างานได้ อ ย่ า ง
มีความสุขมากขึ้น

ออกกาลังกาย

ยิ้ม

3 ใน 5 ของคนทางาน เผยว่า การออกกาลังกายช่วยให้
พวกเขามีสภาพจิตใจที่พร้อมสาหรับการทางานมากขึ้น
และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานได้ทัน
กาหนดเวลาด้วย

การยิ้มจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ การหมั่นคิดบวกหรือ
คิดแต่เรื่องดีๆ จะช่วยให้เรายิ้มออกมาได้จากใจจริงๆ
ไม่ ใ ช่ ก ารเสแสร้ ง ยิ้ ม ที่ มี แ ต่ ท าให้ อ ารมณ์ ขุ่ น มั ว ไป
กว่าเดิม

นอนหลับ

ยืดเส้นยืดสายบ้าง

กา ร นอน หลั บ ที่ ไ ม่ เพี ย งพ อเป็ น สา เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ความหงุดหงิดและเครียดได้ ซึ่งการอดนอนหรือลดเวลา
นอนจากเดิมแค่ 1 ชั่วโมงครึ่ง จะส่งผลให้ความตื่นตัว
ในการทางานลดลงถึง 32 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

แม้ ว่ า จะขยั น ท างานมากแค่ ไ หน ก็ ต้ อ งมี เ วลาพั ก
ยื ด เส้ น ยื ด สายบ้ า ง อาจจะลุ ก ไปสู ด อากาศบริ สุ ท ธิ์
เดินไปชงกาแฟบ้าง และเมื่อถึงเวลาพักก็ต้องพักจริงๆ
ไม่ใช่นั่งทางานไป กินข้าวไป

ดื่มน้า และกินอาหารสุขภาพ

หาที่พักใกล้ที่ทางาน

การดื่ ม น้ าตลอดทั้ ง วั น และเลื อ กกิ น แต่ อ าหาร
มี ป ระโยชน์ มี ผ ลต่ อความกระตื อรือ ร้น และทั ศ นคติ
ในการทางานได้ ขณะที่ขนมหวานที่มีน้าตาลสูงจะทา
ให้ระดับน้าตาลในเลือดผันผวน และส่งผลให้อารมณ์
ขึ้นๆ ลงๆ ได้

การทางานใกล้บ้าน จะช่วยลดความตึงเครียดจากการ
เดินทางได้เป็นอย่างดี และจะช่วยให้มีความสุขในการ
ท างานมากขึ้ น แทนที่ จ ะเสี ย เวลารถติ ด อยู่ บ นถนน
หลายชั่วโมง

ที่มา : www.sanook.com
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ในควัน บุ หรี่ มื อสามประกอบไปด้ว ย
ตะกั่ ว และสารไซยาไนด์ แต่ สารนิ โ คติ น และ
สารชนิดอื่นๆ รวมถึงสาร ในควันบุหรี่มือสาม
เป็ น สารพิ ษร้ า ยแรงก่ อมะเร็ ง และโลหะหนั ก
อย่างสารหนู

เป็นส่วนประกอบในใบยาสูบ สมัยโบราณใช้เป็นยาฆ่าแมลง

เป็นสารพิษแรง สามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังและเยื่อบุร่างกาย

เป็นสารที่มีฤทธิ์เสพติด

ภัยร้าย
ของนิโคติน

เมื่อสูดควันบุหรี่เข้าไป นิโคตินจะเข้าสู่สมองภายใน 10 วินาที
นิโคตินเมื่อทาปฏิกิริยากับแก๊ส Nitrous acid ซึ่งพบได้ทั่วไปในอากาศ
จะทาให้กลายเป็นสารก่อมะเร็ง ที่เรียกว่า
ไนโตรซามีน (Nitrosamine)

ที่มา : www.thaihealth.or.th
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APPLE STRUDEL (แป้งพายชั้น)
วัตถุดิบ
ตัวเค้กแครอท (สาหรับพิมพ์กลม 9 นิ้ว)
1. แป้งพัฟฟ์เพสตรี (แป้งพายชัน้ )
400 กรัม
2. เนยสดชนิดจืด
20 กรัม
3. แอปเปิลปอกเปลือกหั่นชิ้น
4 ผล
4. เกล็ดขนมปัง
20 กรัม
5. น้าตาลทราย
100 กรัม
6. อบเชยป่น
1 ช้อนชา
7. อัลมอนด์บดละเอียด
50 กรัม
8. ลูกเกดขาวแช่น้าพอนิ่มซับให้แห้ง 50 กรัม
9. ผิวมะนาวขูด
1 ผล
10. น้าตาลไอซิ่งสาหรับโรย
11. ผ้าขาวบาง

วิธีทา
1. ผสมน้าตาลทราย อบเชยป่น อัลมอนด์บด ลูกเกดขาว ผิวมะนาว คนให้เข้ากัน
ใส่เนื้อแอปเปิลคลุกเคล้าให้เข้ากันดี นาเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ 10 นาที
2. ใช้ไม้คลึงรีดแป้งพัฟฟ์เพสตรีให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบาง ๆ ขนาดประมาณ 10 x16 นิ้ว
จากนั้นวางบนผ้าขาวบาง
3. ทาเนยสดลงบนแป้งจนทั่ว โรยเกล็ดขนมปังประมาณครึ่งแผ่น จากนั้นตักส่วนผสมข้อที่ 1
ทับลงบนเกล็ดขนมปัง โดยเว้นขอบไว้ประมาณด้านละ 3 เซนติเมตร
4. ยกผ้าขาวบางม้วนแป้งด้านแอปเปิลให้เป็นท่อนกลม ทาเนยสดให้ทั่วผิวขนม
วางใส่ถาดอบที่ทาด้วยเนยขาว ปูกระดาษไข
5. นาเข้าอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 25-30 นาที หรือจนสุกเหลือง
นาออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นสนิท โรยน้าตาลไอซิ่งตัดเป็นชิ้น จัดเสิร์ฟพร้อมกับ
ซอสคัสตาร์ดหรือไอศกรีมรสชาติตามชอบ

ที่มา : www.maeban.co.th
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เราจะพาท่ า นไปชมภาพกิ จ กรรมด้ า นอื่ น ๆ กั บ คอลั ม น์ “กิ จ กรรมผ่ า นเลนส์ ก ล้ อ ง” เดื อ นสิ ง หาคม
2563 ที่ผ่านมา พวกเราชาว สจก.7 ไปทาอะไรที่ไหนกันมาบ้าง
เดื อนสิ งหาคมที่ ผ่ า นมา เจ้ าหน้ าที่ ส านั ก งานจัด หางานกรุง เทพมหานครพื้ นที่ 7 ได้ อ อกเยี่ย มนายจ้า ง/
สถานประกอบการในเขตพื้ น ที่ เพื่อ แนะน าการให้ บริ การตามภารกิจ หาต าแหน่ งงาน ตามโครงการศู นย์ ตรี เทพ
เพื่อการจ้างงานครบวงจร จานวน 12 แห่ง คือ

1. บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายของเล่น
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 100 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 285 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร 1017
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานประกอบ 1 อัตรา , พนักงานติดรถส่งของ 1 อัตรา
พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา , พนักงานธุรการ 1 อัตรา
หัวหน้าฝ่ายบุคคคล 1 อัตรา , หัวหน้าจัดซื้อ 1 อัตรา
หัวหน้าฝ่ายขาย 1 อัตรา , พนักงานขายต่างจังหวัด 1 อัตรา

2. บริษัท 90 การพิมพ์ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การพิมพ์ผ้า
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 43 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 127 ซอยเพชรเกษม 90
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานทั่วไป 5 อัตรา

3. บริษัท ซีเอ็มเอส เมดิคอล แคร์ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 1 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 41/53 อาคารพาณิชย์ มั่งมี-แสนสุข
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานประจาสานักงาน 1 อัตรา
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4. บริษัท เพ็ททอรี่ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 16 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 979 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ช่างอาบน้าตัดขนสุนัข2 อัตรา

5. บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จากัด
.

 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นาเข้าและจาหน่ายเครื่องยนต์เบนซิน
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 52 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 15/21 หมู่ที่16 ถนนพุทธมณฑล1
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 4 อัตรา

6. บริษัท ทีทซี ี เพาเวอร์ทูลส์ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จาหน่ายเครื่องช่าง ปั๊มลม ปั๊มนา มอเตอร์
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 94 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 76 ถนนบรมราชชนี
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- หัวหน้าช่าง 1 อัตรา , ช่างเครื่องมอเตอร์ 2 อัตรา
ธุรการคลังสินค้า 2 อัตรา , พนักงานติดรถ 1 อัตรา

7. บริษัท สมศรีการ์เม้นท์ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ รับผลิตเสื้อผ้าและหน้ากากอนามัย
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 18 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 1044/61 ถนนเพชรเกษม106
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานเย็บผ้า 10 อัตรา , เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา
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8. บริษัท สยามอภิภัณฑ์ วัสดุ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 60 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 169 ถนนบางบอน 4
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา

9. บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย จากัด

3

 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายอาหารทางการเกษตร
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 250 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 50 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 16-2
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานติดรถ 6 อัตรา , พนักงานประจาคลังสินค้า 2 อัตรา
พนักงานฝ่ายผลิต 10 อัตรา , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 1 อัตรา

10. บริษัท วันสตาร์เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นาเข้าและจัดจาหน่ายของเล่นเด็ก
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 9 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 37/13 ถนนสุขาภิบาลพุทธมณฑลสาย2
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงานฝ่ายขาย 4 อัตรา , ผู้ช่วยพนักงานยกสินค้า 1 อัตรา
ผู้ช่วยคนขับรถ 1 อัตรา
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11. บริษัท เคเอ็น ออโต้ทูนนิง จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จาหน่ายและบริการติดตั้งประดับยนต์
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 9 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 393 ถนนกาญจนา แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
-

12. บริษัท แฮปปี้ เพส คอนโทรล จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการกาจัดแมลง
 มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 8 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 475 ถนนกาญจนา แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
พนักงานขาย 3 อัตรา , พนักงานบริการฉีดฆ่าแมลง 3 อัตรา
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ภาพการดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าว
ที่แย่งอาชีพคนไทย ตามภารกิจกรมการจัดหางาน
นายนิติชัย วิสุทธิพันธุ์ ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
และนางสาวจิดาภา เนียมศรี หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน และเจ้าหน้าที่ ดาเนินการ
ประจาเดือนสิงหาคม 2563
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

1. บจก.ซี.อาร์.เค เอ็นจีเนียริ่ง
เลขที่ 376 ซอยสถิตย์
ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม.
โทร. 0 2429 3985

บริการ
ซ่อมรถ

- พนักงานวิ่งอะไหล่
- ช่างซ่อมโฟคลิฟท์
- ผู้ช่วยช่าง
- พนักงานสโตร์/จัดซื้อ
- ธุรการ/เสมียน

2. บจก. เนียมเจริญ
เอ็นจิเนียริ่ง
เลขที่ 73/4
ซอยบรมราชชนนี 68
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม.
โทร. 085 1550959

ตู้อบแห้ง
- ช่างเชื่อม
สแตนเลส , เหล็ก

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

2
5
5
2
1

ช
ช
ช
ช/ญ
ญ

20-40
25-40
20-40
25-40
25-40

ป.6
ม.6
ม.3
ม.3
ปวช.

10,000 บ/ด
15,000 บ/ด
10,000 บ/ด
12,000 บ/ด
10,000 บ/ด

5

ช

20-45

ม.3

400 บ/ว

3. บจก. บิสซิเนส บูลเลทีน ผลิตและจาหน่าย - นักพัฒนาซอร์ตแวร์
เลขที่ 96
ระบบงาน - เจ้าหน้าที่ฝึกหัด
ซอยบรมราชชนนี 53
คอมพิวเตอร์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
โทร. 0 2434 0366

2
2

ช/ญ 22-40
ช/ญ 20-35

ปวส.
ป.ตรี

15,000 บ/ด
15,000 บ/ด

4. บจก. นครทองการพิมพ์
เลขที่ 92/77
ซอย 116/5 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม.
โทร 081 9352408

โรงพิมพ์

- ช่างพิมพ์
- เด็กฝึกงาน

2
2

ช 18-50
ช/ญ 18-30

ม.3
ม.3

18,000 บ/ด
340 บ./ว

5. บจก. สทิล ยัง ฟาร์ม
พุทธมณฑลสาย 3
ซอย 17 แยก 7
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กทม.
โทร. 092 6340643

เกษตร
ฟาร์มเมล่อน
ผักสลัด

- เกษตรกร

4

ป.6

10,000 บ/ด

ช

20-45
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

6. นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์กูล
1476 ซอย 6
แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม.
โทร. 061 9461969

บ้านพักอาศัย

7. บจก. ไดเรคเตอร์ทอย
เลขที่ 285

กทม.
โทร. 098 8936649

9. บจก. ซีเอ็มเอส เมดิคอล
แคร์
เลขที่ 41/53
อาคารพาณิชย์ มั่งมี-แสนสุข
ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบางแค เขตบางแค
กทม.
โทร. 095 2049414

- แม่บ้าน

ผลิตและจาหน่าย - พนักงานประกอบ
- พนักงานติดรถส่งของ
ของเล่น

ถนนเลียบคลองฯ ฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

8. บริษัท 90 การพิมพ์ จากัด
เลขที่ 127
ซอยเพชรเกษม 90
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กทม.
โทร. 0 2804 8815-6

ตาแหน่งงาน

การพิมพ์ผ้า

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

2

ญ 30-50

ป.6

10,000 บ/ด

1
1

ช/ญ 22-35
ช/ญ 22-35
ช/ญ 22-35
ช/ญ 22-35
ช/ญ 22-35
ช/ญ 22-35
ช/ญ 22-35
ช/ญ 22-35

ป.6
ป.6

9,930 บ/ด
9,930 บ/ด

ปวช.
ปวช.

12,000 บ/ด
12,000 บ/ด

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

15,000 บ/ด
20,000 บ/ด
20,000 บ/ด
15,000 บ/ด

- พนักงานคลังสินค้า
- พนักงานธุรการ
- หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- หัวหน้าจัดซื้อ
- หัวหน้าฝ่ายขาย
- พนักงานขาย
(ต่างจังหวัด)

1
1

- พนักงานทั่วไป

5

ช

22-35

ม.3

9,930 บ/ด

1

ช

18-35

ป.6

10,000 บ/ด

จาหน่าย
- พนักงานประจา
ผลิตภัณฑ์
สานักงาน
ทางการแพทย์

1
1
1
1
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ
10. บจก. เพ็ททอรี่
เลขที่ 979 ถนนบางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม.
โทร. 098 9248792
11. บจก. วี.บี.เอ็นจิ้น
อิมเพ็กซ์
เลขที่ 15/21 หมู่ที่ 16
ถนนพุทธมณฑล 1
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม.
โทร. 089 6886652

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์

- ช่างอาบน้าตัดขนสุนัข

จานวน เพศ อายุ
2

ช

วุฒิ

ค่าจ้าง

23-40

ป.6

12,000 บ/ด

นาเข้า
- เจ้าหน้าที่ฝา่ ยขาย
และจาหน่าย
เครื่องยนต์เบนซิน

4

ช/ญ 30-45

ปวช.

12,000 บ/ด

12. บจก. ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์
นาเข้า
- หัวหน้าช่าง
เลขที่ 76 ถนนบรมราชชนี
และจาหน่าย - ช่างเครื่องมอเตอร์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
เครื่องช่าง ปั๊มลม - ธุรการคลังสินค้า
กทม.
ปั๊มนา และมอเตอร์ - พนักงานติดรถ
โทร. 065 5243280

1
2
2
1

ช
ช
ช/ญ
ช/ญ

27-45
20-40
20-40
18-35

ปวส.
ป.6
ม.6
ป.6

20,000 บ/ด
13,000 บ/ด
13,000 บ/ด
10,000 บ/ด

13. บจก. สมศรีการ์เม้นท์
เลขที่ 1044/61
ถนนเพชรเกษม106
แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม.
โทร. 097 9275265

รับผลิตเสื้อผ้า - พนักงานเย็บผ้า
และหน้ากาก - เจ้าหน้าที่การตลาด
อนามัย

10
1

ช/ญ 18-50
ช/ญ 23-35

ป.6
ป.ตรี

12,000 บ/ด
15,000 บ/ด

14. บจก. สยามอภิภัณฑ์ วัสดุ
เลขที่ 169 ถนนบางบอน 4
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม.
โทร. 062 0057644

จาหน่าย
วัสดุก่อสร้าง

1
1
1

ช/ญ 28-40
ญ 18-35
ช/ญ 18-35

ป.ตรี
ปวช.
ปวช.

15,000 บ/ด
10,000 บ/ด
10,000 บ/ด

- เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีอาวุโส
- เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีทวั่ ไป
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

15. บจก. อุตสาหกรรม
อาหารไทย
เลขที่ 50 ซอยเพชรเกษม 48
แยก 16-2 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร. 0 2869 5501-4

ผลิตและจาหน่าย - พนักงานติดรถ
อาหาร
- พนักงานประจา
ทางการเกษตร คลังสินค้า
- พนักงานฝ่ายผลิต
- ผู้ช่วยผูจ้ ัดการ
ฝ่ายวิศวกรรม

16. บจก. วันสตาร์เทรดดิ้ง
(ไทยแลนด์)
เลขที่ 37/13
ถนนสุขาภิบาล - สาย2
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม.
โทร. 099 3213555

นาเข้า
- พนักงานฝ่ายขาย
และจัดจาหน่าย - ผู้ช่วยพนักงานยกสินค้า
ของเล่นเด็ก - ผูช้ ่วยคนขับรถ

17. บจก.แฮปปี้ เพส คอนโทรล บริการกาจัดแมลง - พนักงานขาย
เลขที่ 475 ถนนกาญจนา
- พนักงานบริการ
แขวงหลักสอง เขตบางแค
ฉีดฆ่าแมลง
กทม.
โทร. 0 2803 5722

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

20-40
20-40

ป.6
ป.6

9,930 บ/ด
9,930 บ/ด

10
1

ช/ญ 18-40
ช/ญ 25-35

ป.6
ป.ตรี

9,930 บ/ด
30,000 บ/ด

4
1
1

ช/ญ 25-35
ช/ญ 25-35
ช/ญ 25-35

ปวส.
ม.6
ป.6

10,000 บ/ด
9,930 บ/ด
9,930 บ/ด

3
3

ช/ญ 22-35
ช 18-30

ปวส.
ป.6

15,000 บ/ด
10,000 บ/ด

6
2

ช
ช

สามารถดูตาแหน่งงานว่างได้ที่ http://smartjob.doe.go.th

