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สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 7 ให้บริกำรจัดหำงำนในเดือ นตุลำคม 2563 โดยมีนำยจ้ำง
/สถำนประกอบกำร จำนวน 17 รำย แจ้ ง ควำมต้ อ งกำรแรงงำน (ตำแหน่ ง งำนว่ ำ ง) จำนวน 94 อั ต รำ
ผู้ ล งทะเบี ย นสมั ครงำนจ ำนวน 147 คนและผู้ ล งทะเบี ยนสมั ค รงำนได้ รับ กำรบรรจุ ง ำนจ ำนวน 72 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 48.98 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงำน และร้อยละ 76.60 ของควำมต้องกำรแรงงำน

ความต้องการแรงงาน
94 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
147 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
147 คน

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามเพศ

จานวน 55 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.41
จานวน 92 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.59

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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การบรรจุงาน
72 คน

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตาม
เพศ

จานวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.94
จานวน 49 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.06

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตามวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครงานทีไ่ ด้รับการบรรจุจาแนกตามอายุ
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นายจ้าง/สถานประกอบการ
ทีป่ ระสงค์เข้าร่วมโครงการ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
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ผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้าง
ทีป่ ระสงค์เข้าร่วมโครงการ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
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5 ทักษะควรรู้ ทายังไงให้งานปัง!
รับ New Normal

1. Adaptability & Flexibility Skills ทักษะการปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์และมีความยืดหยุ่น
จำกสถำนกำรณ์ตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่ผ่ำนมำ เรำต่ำงคงประสบพบเจอควำมเปลี่ยนแปลงมำกมำยเกิดขึ้นและยังมี
ผลกระทบต่อกำรทำงำนในยุค New Normal แบบนี้ เช่น กำรปรับตัวด้วยกำรทำงำนแบบ Work From Home ที่อำจ
ทำให้เสียสมำธิในกำรทำงำนได้ง่ำยกว่ำตอนทำงำนในออฟฟิศ จึงต้องมีวินัยในกำรทำงำนมำกขึ้น นอกจำกนี้กำรหมั่น
ศึกษำและฝึกใช้ตัวช่วยอย่ำงแอปพลิเคชันสำหรับกำรประชุมในกำรทำงำนร่วมกันแบบออนไลน์ให้คล่องขึ้นก็เป็น
สิ่งจำเป็น เพื่อให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพเหมือนเดิม

2. Creativity & Transdisciplinary Skills ทักษะความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการ
ที่ผ่ำนมำมีกรณีศึกษำเกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย ซึ่งเรำจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำกำรพำองค์กรให้อยู่รอดจำกสถำนกำรณ์
วิกฤติต่ำง ๆ ล้วนอำศัยทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์แบบบูรณำกำรในเชิง Positive ด้วยกำรประยุกต์เอำองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ
ที่มีมำใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้ำงโอกำสใหม่ ๆ ให้กับองค์กร โดยเฉพำะเมื่อนำมำประยุกต์ใช้รวมกันกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่ง Innovative Thinking หรือควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงนวัตกรรมนั้น เป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่แม้แต่
เครื่องจักรหรือ AI ก็ยังเลียนแบบได้ไม่สมบูรณ์ นอกจำกนี้ คนที่พัฒนำตัวเองให้มีควำมโดดเด่นทำงด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ มักจะเป็นที่ต้องกำรของทุกองค์กรอย่ำงแน่นอน

3. Teamwork & Collaborative Skills ทักษะการทางานเป็นทีม
กำรทำงำนไม่ว่ำจะในองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ ล้วนต้องอำศัยกำรทำงำนเป็นทีม ดังนั้นหำกทุกคนในทีมมีทักษะ
กำรเข้ำสังคมที่ดี เคำรพควำมคิดเห็นผู้อื่น มีมำรยำทในกำรสนทนำ และรู้จักควบคุมอำรมณ์ของตนเอง ก็จะทำให้
บรรยำกำศกำรทำงำน กำรแชร์ไอเดีย และกำรสื่อสำรกันภำยในทีมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งทักษะในกำรทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีจะเป็นคุณสมบัติแรก ๆ ที่ผู้ประกอบกำรและองค์กรต่ำง ๆ ต้องกำร

4. New-media Literacy Skills ทักษะการใช้งานสื่อดิจิทัลยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นอีกทักษะใหม่ที่คนทำงำนในยุค New Normal ต้องมีติดตัว เนื่องจำกสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อใหญ่ที่มีพลัง
ในกำรสื่อสำรกับผู้บริโภคมำกที่สุดในปัจจุบัน เรียกได้ว่ำแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้ำนอน
เพรำะฉะนั้น หำกเรำสำมำรถพัฒนำตัวเองให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและใช้สื่อดิจิทัลได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
รู้จักประยุกต์ใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงคอนเทนต์ใหม่ ๆ ก็จะช่วยสร้ำง Value และส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กรได้อย่ำงมำกมำย

5. Time Management Skills ทักษะการจัดการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แม้ว่ำเทรนด์ของกำรทำงำนจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ยุคสมัย แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป และยังคงเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ
เสมอก็นั่นก็คือ “เวลำ” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ำงจำกัด ดังนั้นคนที่สำมำรถบริหำรเวลำอย่ำงชำญฉลำด รู้จักลำดับ
ควำมสำคัญของงำน สำมำรถวำงแผน และประเมินระยะเวลำที่ใช้ในกำรทำงำนให้แล้วเสร็จได้อย่ำงแม่นยำตำมไทม์ไลน์
ย่อมส่งผลให้กำรทำงำนนั้นเป็นไปอย่ำงมีระบบ และดูเป็นมืออำชีพ แม้ว่ำเรื่องของเวลำจะดูเป็นเรื่องธรรมดำ แต่ ก็เป็น
สิ่งมีคุณค่ำที่คนทำงำนควรใส่ใจ

ที่มา : www.tmbbank.com
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7 ข้อปฏิบัติ เตรียมพร้อมร่างกาย เพื่อรับมือกับฤดูหนาวของไทย
1.ออกกำลังอย่ำงสม่ำเสมอ
ไม่ว่ำอำกำศจะหนำวเย็นแค่ไหน ก็สำมำรถออกกำลังกำยได้เสมอ เพียงใส่ชุดให้อบอุ่นแล้ว
ออกมำวิ่งจ๊อกกิ้ง แอโรบิค หรือจะโยคะก็ได้ เพื่อให้ร่ำงกำยแข็งแรง ห่ำงไกลจำกโรคภัยไข้
เจ็บ อีกทั้งกำรออกกำลังกำยยังช่วยเพิ่มควำมอบอุ่นให้กับร่ำงกำยของคุณได้อีกด้วย

2.มือเท้ำต้องมีควำมอบอุ่น
อำกำศหนำว ต้องทำให้ร่ำงกำยอบอุ่นมำกที่สุด ไม่ว่ำจะเป็นกำรใส่เสื้อกันหนำวและกำงเกง
ขำยำว ที่สำคัญควรใส่ถุงมือและถุงเท้ำเพื่อให้เกิดควำมอบอุ่นมำกขึ้นเพรำะมือและเท้ำนั้น
เป็นแหล่งรวมเส้นประสำท หำกปล่อยให้เย็นจนแข็งก็อำจทำให้ไม่ค่อยสบำยได้

3.รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย
เมื่อเข้ำฤดูหนำว คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสบำย จึงควรป้องกันตัวเองด้วยกำรเลือก
รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย ครบ 5 หมู่ และเน้นอำหำรที่มีธำตุเหล็ก เช่น
เนื้อสัตว์ เต้ำหู้ ไข่ และธัญพืชเพรำะธำตุเหล็กจะช่วยป้องกันโรคหวัดและเพิ่มภูมิต้ำนทำน
ให้กับร่ำงกำยได้

4.รับประทำนวิตำมิน
สำหรับผู้ที่มีร่ำงกำยไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อเจอกับอำกำศหนำว อำจจะทำให้ร่ำงกำยเจ็บป่วยได้
จึงควรป้องกันด้วยกำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์พร้อมๆไปกับกำรรับประทำนวิตำมิน
เพื่อเป็นกำรเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่ำงกำย เช่น วิตำมินซี วิตำมินเอ วิตำมินอี เพรำะวิตำมิน
เหล่ำนี้สำมำรถช่วยให้ห่ำงไกลจำกกำรเป็นหวัดได้

5.ไม่ควรอำบน้ำอุ่นจัด
เนื่องจำกกำรอำบน้ำอุ่นจัดจะทำให้ควำมชุ่มชื้นของผิวหำยไป และควรหลีกเลี่ยงสบู่ที่มีฟอง
มำก ๆ เพรำะจะดึงควำมชุ่มชื้นออกไปจำกผิว ไม่ควรเช็ดถูผิวแรง ๆ อำจทำให้ผิวลอกมำกขึ้น
ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องสระผมบ่อย ๆเพรำะอำจทำให้หนังศีรษะแห้งเกินไปจนเกิดรังแคได้

6.บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ
กำรทำโลชั่นบำรุงผิวหลังอำบน้ำขณะที่ตัวยังหมำด ๆ จะช่วยป้องกันผิวไม่ให้แห้ง แตก ลอก
ในฤดูหนำวได้เป็นอย่ำงดีที่สำคัญควรทำให้ทั่วร่ำงกำย เพรำะถ้ำทำไม่ทั่วอำจทำให้ผิวแห้ง
ลอกเฉพำะจุดได้และควรทำลิปบำล์มที่ปำกด้วย จะช่วยทำให้ปำกชุ่มชื้นไปได้ตลอดทั้งวัน

7.ดื่มเครื่องดื่มที่ให้ควำมอบอุ่นแก่ร่ำงกำย
ก่อนนอนควรจะดื่มน้ำอุ่น ๆหรือนมอุ่นๆ จะช่วยทำให้ร่ำงกำยอบอุ่นขึ้นได้มำกและยังจะช่วย
บำรุงร่ำงกำยให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย

ที่มา : www.thaihealth.or.th
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พิซซ่าขนมปังโฮลวีทหน้าซีฟู้ด
วัตถุดิบ
ขนมปังโฮลวีท
ปลาหมึก
กุ้งสด
หอมใหญ่สับหยาบ
ซอสมะเขือเทศ
ใบออริกาโน่
พริกไทยดาบด
พริกปาปริก้าป่น
พริกฝรั่งสีแดง-สีเขียวหั่นชิ้น
ข้าวโพดฝักแกะเม็ด
ปูอัด (หั่นเฉียง)
มอสซาเรลล่าชีสขูด

วิธีทา
1. ล้างทาความสะอาดกุ้งและปลาหมึก จากนั้นหั่นเป็นชิน้ นาไปลวกในน้าร้อนจนเกือบสุก
2. ใส่ซอสมะเขือเทศใส่ลงในหม้อ ตามด้วยหอมใหญ่ ใบออริกาโน่ พริกไทยดาบด และพริกปาปริก้า
นาขึน้ ตั้งไฟอ่อน ผัดให้เข้ากัน ปิดไฟ พักไว้
3. หั่นพริกฝรั่งทั้ง 2 สีเป็นชิน้ ๆ และแกะข้าวโพดออกเป็นเม็ด ๆ เตรียมไว้
4. ทาส่วนผสมซอสมะเขือเทศลงบนขนมปัง วางทับด้วยกุ้ง ปลาหมึก ปูอัด พริกฝรั่ง และเม็ดข้าวโพด
โรยมอสซาเรลล่าชีส
5. นาเข้าไมโครเวฟที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 6-8 นาที นาออกจากเตา โรยหน้าด้วย
พริกไทยดาบด และใบออริกาโน่ พร้อมเสิร์ฟ

ที่มา :www. cooking.kapook.com
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เรำจะพำท่ ำ นไปชมภำพกิ จ กรรมด้ ำ นอื่ น ๆ กั บ คอลั ม น์ “กิ จ กรรมผ่ ำ นเลนส์ ก ล้ อ ง” เดื อ นตุ ล ำคม
2563 ที่ผ่ำนมำ พวกเรำชำว สจก.7 ไปทำอะไรที่ไหนกันมำบ้ำง
เดื อ นตุ ล ำคมที่ ผ่ ำ นมำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ำนั ก งำนจั ด หำงำนกรุ ง เทพมหำนครพื้ น ที่ 7 ได้ อ อกเยี่ ย มนำยจ้ ำ ง/
สถำนประกอบกำรในเขตพื้ น ที่ เพื่อ แนะน ำกำรให้ บริ กำรตำมภำรกิจ หำต ำแหน่ งงำน ตำมโครงกำรศู นย์ ตรี เทพ
เพื่อกำรจ้ำงงำนครบวงจร จำนวน 12 แห่ง คือ

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด อ.โลหะภัณฑ์ 1999
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จำหน่ำยอุปกรณ์ก่อสร้ำง
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 15 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 41/5 ซอยเงินอุดม 2
แขวงบำงเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนธุรกำร 1 อัตรำ , พนักงำนโกดัง 1 อัตรำ
พนักงำนขับรถส่งของ 1 อัตรำ

2. บริษัท ซากุระโปรดักส์ (ไทยแลนด์) จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ตัวแทนจำหน่ำยเครื่องเขียนและ
เครื่องใช้สำนักงำน
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 150 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 1,1/2 ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนคลังสินค้ำ 3 อัตรำ , พนักงำนจัดส่งของ 1 อัตรำ
แม่บ้ำน 1 อัตรำ

3. บริษัท ว่าน ชุน อินเตอร์ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นำเข้ำและจำหน่ำยฟิล์มติดรถยนต์
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 6 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 88/158 ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนธุรกำร 1 อัตรำ , พนักงำนขำย 2 อัตรำ
ช่ำงติดฟิล์ม 2 อัตรำ
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4. บริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ำยกระดำษลูกฟูก
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 36 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 218 ถนนบำงบอน 3
แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนบัญชี 2 อัตรำ , พนักงำนสโตร์สินค้ำ 1 อัตรำ
พนักงำนฝ่ำยผลิต 3 อัตรำ

.

5. บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ กิจกรรมกำรฆ่ำเชื้อและกำจัดปลวก
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 36 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 35 ถนนพุทธมณฑลสำย 1
แขวงบำงเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนบริกำรกำจัดแมลง 10 อัตรำ

6. ห้างหุ้นส่วนจากัด พันธ์เขษฐ์ 2549
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นำเข้ำและจำหน่ำยสินอุปโภค
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 10 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 9 ซอยบรมรำชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนขำย 2 อัตรำ , พนักงำนจัดส่งเอกสำร 1 อัตรำ
พนักงำนบัญชี 1 อัตรำ , พนักงำนเชียร์สินค้ำ (รำยวัน) 2 อัตรำ
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7. บริษัท แอลพีเอ็ม (2013) จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ กิจกรรมบริกำรอสังหำริมทรัพย์
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 80 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 18 ซอยบำงพรม 48
แขวงบำงพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ผู้จัดกำรหมู่บ้ำนจัดสรร 1 อัตรำ , พนักงำนบัญชี 1 อัตรำ
ผู้จัดกำรคอนโด 1 อัตรำ , ธุรกำรประสำรงำน 1 อัตรำ
ผู้ช่วยผู้จัดกำรหมู่บ้ำนจัดสรร 1 อัตรำ , ช่ำงเทคนิค 1 อัตรำ

8. บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จากัด

3

 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ำยสิ่งพิมพ์
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 175 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 3 :ซอยสวนผัก 6
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนบรรจุสินค้ำ (รำยวัน) 2 อัตรำ

9. บริษัท ทอปเทนต์ ฟูดส์ไลน์ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ำยสแตนเลส
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 39 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 49/166 หมู่ 14 ถนนบำงบอน 3
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ช่ำงเชื่อม 10 อัตรำ , พนักงำนสโตร์ 2 อัตรำ
พนักงำนดูแลควำมปลอดภัย 2 อัตรำ
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10. บริษัท บอนด์ เคมี คอลส์ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ำยกำว
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 51 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 337 ถนนเลีบยคลองภำษีฯ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนขำย 1 อัตรำ

11. บริษัท ศ.รัตนาพลาสติก จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ำยถุงพลำสติก
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 200 คน
 สถานที่ตั้งบริษัทเลขที่ 714 ซอยกัลปพฤกษ์
แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนฝ่ำยผลิตถุงออโตกำเวีย 4 อัตรำ

12. บริษัท เอเป้ จากัด
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นำเข้ำและจำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
 มีจานวนลูกจ้างประมำณ 4 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 150/151 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสำย 1
แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ 10160
 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- พนักงำนขำยไฟฟ้ำ 1 อัตรำ , วิศวกรไฟฟ้ำ 1 อัตรำ
แม่บ้ำน 1 อัตรำ
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ภาพการดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าว
ที่แย่งอาชีพคนไทยตามภารกิจกรมการจัดหางาน
นางสาวจิดาภา เนียมศรี หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน และเจ้าหน้าที่
ประจาเดือนตุลาคม 2563
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ
1.หจก. เคเคขนส่ง 2020
เลขที่ 22 ซอยพุทธมณฑล 3
แขวงศำลำธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนำ กทม.

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

วุฒิ

ค่าจ้าง

- พนักงำนขนส่งสินค้ำ
ทั้งเขตปริมณฑลและ
ต่ำงจังหวัด
- พนักงำนเซลส์ตำ่ ง
จังหวัด (ขำย)
2. บจก. ดีเอ็มดีแอล (มหำชน) กำรขนถ่ำยสินค้ำ - พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ
เลขที่ 115/105
- พนักงำนคลังสินค้ำ
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
- พนักงำนขำย(ดัชมิลล์)
กทม.
- พนักงำนขำย กำแฟ
Arabus

1

ช

22-35

ปวช.

12,000 บ/ด

1

ช

22-35

ปวช.

12,000 บ/ด

5
5
5
5

ช
ช
ช/ญ
ช/ญ

3.บจก. เจเจออยส์
เลขที่ 1395 ถนนเพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบำงแค
กทม.

สถำนีบริกำรน้ำมัน - พนักงำนหน้ำลำน
เชื้อเพลิง
(เติมน้ำมัน)

6

ช

18-40 ไม่จำกัด

331 บ/ว

4.หจก.อัฒฑสิทธิ์
เลขที่ 186/1 ซอย 12
ถนนพุทธมณฑล สำย2
แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค
กทม.

ค้ำส่งวัสดุก่อสร้ำง - พนักงำนติดรถส่งสินค้ำ

2

ช

20-45 ไม่จำกัด

350 บ/ว

- พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ

1

ช

28-40 ไม่จำกัด

400 บ/ว

- เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
พิกำรทำงแขน เช่นลีบ

1

5. บจก.ชนันธร
ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป
เลขที่ 3/1 ซอยรำชพฤกษ์ 8
แขวงบำงเชือกหนัง
เขตตลิ่งชัน กทม.

ขนส่งสินค้ำ

จานวน เพศ อายุ

ก่อสร้ำง

18-40 ไม่จำกัด 9,930 บ/ด
18-40 ไม่จำกัด 9,930 บ/ด
25-35 ปวส. 10,000 บ/ด
25-35 ปวส. 9,930 บ/ด

ช/ญ 25-35

สามารถดูตาแหน่งงานว่างได้ที่http://smartjob.doe.go.th

ปวช.

12,000 บ/ด

