
วันท่ีแจ้ง ต ำแหน่งงำนท่ีต้องกำร อัตรำค่ำจ้ำง

ต ำแหน่งงำน ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร เลขท่ี/หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้องกำร เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ /รำยละเอียด/สวัสดิกำร

1-ก.ค.-63 บจก.ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จ ำกัด ขำย-เช่ำ-ซ่อม รถฟอคลิฟท์ 119/19 บ้ำนสร้ำง บำงปะอิน อยุธยำ 081-6973015 ผู้ช่วยช่ำงยนต์ ช ม.6-ปวส. 2 08.00-17.00 น.

1-ก.ค.-63 บจก.ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จ ำกัด ขำย-เช่ำ-ซ่อม รถฟอคลิฟท์ 119/19 บ้ำนสร้ำง บำงปะอิน อยุธยำ 081-6973015 ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ ช ม.6-ปวส. 2 08.00-17.00 น.

1-ก.ค.-63 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ำกัด ผลิตอำหำรส ำเร็จรูป 358 ล ำไทร วังน้อย อยุธยำ 092-6831004 คนงำนรำยวัน ช/ญ ไม่เกิน 45 ปี ม.3-ม.6 3 07.00-16.00 น./19.00-04.00 น.

1-ก.ค.-63 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ำกัด ผลิตอำหำรส ำเร็จรูป 358 ล ำไทร วังน้อย อยุธยำ 092-6831004 คนงำนรำยเดือน ช/ญ ไม่เกิน 45 ปี ปวช. 3 07.00-16.00 น./19.00-04.00 น.

1-ก.ค.-63 บริษัท พรีซิช่ัน พลำสติก จ ำกัด ผลิตผลิตภัฑ์พลำสติก 47 ม.9 ธนู อุทัย อยุธยำ 082-6364808 ช่ำงเทคนิค ช 18ปีข้ึนไป ปวส. 3

1-ก.ค.-63 บริษัท พรีซิช่ัน พลำสติก จ ำกัด ผลิตผลิตภัฑ์พลำสติก 47 ม.9 ธนู อุทัย อยุธยำ 082-6364808 เจ้ำหน้ำท่ีประกันคุณภำพ(QC Incoming)ช/ญ 18ปีข้ึนไป ปวส. 1

1-ก.ค.-63 บริษัท พรีซิช่ัน พลำสติก จ ำกัด ผลิตผลิตภัฑ์พลำสติก 47 ม.9 ธนู อุทัย อยุธยำ 082-6364808 ช่ำงเทคนิค ช 18ปีข้ึนไป ปวส. 3

2-ก.ค.-63 บริษัท พีเทคอีควิปเม้นท์ จ ำกัด ขำย-เช่ำ-ซ่อม เคร่ืองจัก/รถฟอคลิฟท์100 ท่ำตอ มหำรำช อยุธยำ 086-8111261 ช่ำงยนต์ 18ปีข้ึนไป ปวช.-ปวส. 4 ประกันสังคม,เบ้ียเล้ียง,โบนัส

2-ก.ค.-63 นำยนพดล นุชนนทรี 1/8 ม.4 ต้นโพธ์ิ เมือง สิงห์บุรี 081-6389667,087-5356667 คนดูแลสวน ช/ญ 1 อำหำรฟรี,ท่ีพักฟรี

8-ก.ค.-63 บริษัท เอส.เอ.พี อุตสำหกรรม จ ำกัด ผลิตพลำสติก 69/2 บำงซ้ำย บำงซ้ำย อยุธยำ 087-7527724 เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน(จป.วิชำชีพ)ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี สำขำอำชีวะอนำมัย 1 รถรับส่ง,ชุด,เบ้ียขยัน

8-ก.ค.-63 บริษัท เอส.ซี.มำสเตอร์ จ ำกัด โรงกลึง 66 ม.6 โคกช้ำง บำงไทร อยุธยำ 094-8738666 ช่ำงกลึง ช ปวช. 7 ลำพักร้อน,เบ้ียขยัน

8-ก.ค.-63 ร้ำนโรตีสำยไหม สิลัคข ร้ำนขำยโรตีสำยไหม 40/17 ประตูชัย อยุธยำ อยุธยำ 089-5332954 พนักงำนขำย ญ ไม่เกิน 40 ปี ม.3 1 อำหำรกลำงวันฟรี,โอที 35.-/ชม.

8-ก.ค.-63 ร้ำนโรตีสำยไหม สิลัคข ร้ำนขำยโรตีสำยไหม 40/17 ประตูชัย อยุธยำ อยุธยำ 089-5332954 ผลิตแป้ง ญ ไม่เกิน 40 ปี ม.3 1 อำหำรกลำงวันฟรี,โอที 35.-/ชม.

8-ก.ค.-63 ร้ำนโรตีสำยไหม สิลัคข ร้ำนขำยโรตีสำยไหม 40/17 ประตูชัย อยุธยำ อยุธยำ 089-5332954 แม่บ้ำน ญ ไม่เกิน 40 ปี ม.3 1 อำหำรกลำงวันฟรี,โอที 35.-/ชม.

10-ก.ค.-63 บจก.คลีนสแตท ผลิตอุปกรณ์ใชในคลีนรูม 207 ม.1 บ้ำนเลน บำงปะอิน อยุธยำ 035-350555 ช่ำงเทคนิค ช 20-35 ปวส. 2

10-ก.ค.-63 บจก.คลีนสแตท ผลิตอุปกรณ์ใชในคลีนรูม 207 ม.1 บ้ำนเลน บำงปะอิน อยุธยำ 035-350555 QA LAB P 20-30 ม.6 1

13-ก.ค.-63 บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ด จ ำกัด ผลิตอำหำรแปรรูปแช่แข็ง 1/21 หมู่ 5 คำนหำม อุทัย อยุธยำ 0-3533-0016 QC Supervisor ช/ญ 20-35 ม.6 2

13-ก.ค.-63 บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 204 หมู่ 3 ชะแมบ วังน้อย อยุธยำ 083-0974274 พนักงำนขับรถยกไฟฟ้ำ ช/ญ 18ปีข้ึนไป ม.3 1

13-ก.ค.-63 โรงแรมเอ็ม โรจนะ อยุธยำ โรงแรม 247 หมู่ 5 บ้ำนสร้ำง บำงปะอิน อยุธยำ 085-243111 เสมียน ช/ญ 20-35 ม.6 4

13-ก.ค.-63 โรงแรมเอ็ม โรจนะ อยุธยำ โรงแรม 247 หมู่ 5 บ้ำนสร้ำง บำงปะอิน อยุธยำ 085-243111 แม่บ้ำน, แม่ครัว ญ 18ปีข้ึนไป ม.3 3

13-ก.ค.-63 โรงแรมเอ็ม โรจนะ อยุธยำ โรงแรม 247 หมู่ 5 บ้ำนสร้ำง บำงปะอิน อยุธยำ 085-243111 รปภ. ช 18ปีข้ึนไป ม.3 1

13-ก.ค.-63 บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 10/2 หมู่ 8 บำงนมโค เสนำ อยุธยำ 0-3520-1618-24 ต่อ 125 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18ปีข้ึนไป ป.6 100

13-ก.ค.-63 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด(โลตัสอยุธยำ)ห้ำงสรรพสินค้ำ 126/1 คลองสวนพลู อยุธยำ อยุธยำ 085-4215371 แคชเชียร์ ช/ญ 18ปีข้ึนไป ม.3 5

13-ก.ค.-63 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด(โลตัสอยุธยำ)ห้ำงสรรพสินค้ำ 126/1 คลองสวนพลู อยุธยำ อยุธยำ 085-4215371 พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ ช/ญ 18ปีข้ึนไป ม.3 5

13-ก.ค.-63 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด(โลตัสอยุธยำ)ห้ำงสรรพสินค้ำ 126/1 คลองสวนพลู อยุธยำ อยุธยำ 085-4215371 แผนกอำหำรสด ช/ญ 18ปีข้ึนไป ม.3 5

13-ก.ค.-63 บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน จ ำกัด ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 162 หมู่ 5 ล ำไทร วังน้อย อยุธยำ 089-7891101 Programmer ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1 มีประสบกำรณ์กำรเขียนโปรแกรม

13-ก.ค.-63 บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน จ ำกัด ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 162 หมู่ 5 ล ำไทร วังน้อย อยุธยำ 089-7891101 Senior Design ช/ญ 20-35 ป.โท 1

ต ำแหน่งงำนว่ำง 

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ช่ือสถำนประกอบกำร/นำยจ้ำง ท่ีอยู่
เบอร์โทร

คุณสมบัติท่ีนำยจ้ำงต้องกำร
จ ำนวน



วันท่ีแจ้ง ต ำแหน่งงำนท่ีต้องกำร อัตรำค่ำจ้ำง

ต ำแหน่งงำน ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร เลขท่ี/หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้องกำร เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ /รำยละเอียด/สวัสดิกำร

ต ำแหน่งงำนว่ำง 

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ช่ือสถำนประกอบกำร/นำยจ้ำง ท่ีอยู่
เบอร์โทร

คุณสมบัติท่ีนำยจ้ำงต้องกำร
จ ำนวน

13-ก.ค.-63 บริษัท เบียทิพย์บริวเวอร่ี จ ำกัด ผลิตสุรำกล่ัน 68 หมู่ 2 น้ ำเต้ำ บำงบำล อยุธยำ 0-3527-6290 นักวิทยำศำสตร์ ช/ญ 18ปีข้ึนไป ป.ตรี เคมี 1

13-ก.ค.-63 บริษัท เบียทิพย์บริวเวอร่ี จ ำกัด ผลิตสุรำกล่ัน 68 หมู่ 2 น้ ำเต้ำ บำงบำล อยุธยำ 0-3527-6290 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 18ปีข้ึนไป ปวส.ไฟฟ้ำ 2

14-ก.ค.-63 บริษัท ไทยโฟมอินดัสตรี จ ำกัด ผลิตโฟม 16/5 หมู่ 6 บ้ำนม้ำ บำงไทร อยุธยำ 092-3622297 พนักงำนขับรถ ช 18ปีข้ึนไป ม.3 2

14-ก.ค.-63 บริษัท อยุธยำกล๊ำส อินดัสทรี จ ำกัด บรรจุภัณฑ์แก้ว 55 หมู่ 3 สำมบัณฑิต อุทัย อยุธยำ 086-8805266 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18ปีข้ึนไป ม.3 7

14-ก.ค.-63 บริษัท อยุธยำกล๊ำส อินดัสทรี จ ำกัด บรรจุภัณฑ์แก้ว 55 หมู่ 3 สำมบัณฑิต อุทัย อยุธยำ 086-8805266 พนักงำนขับรถโฟคลิฟท์ ช 18ปีข้ึนไป ม.3 7

14-ก.ค.-63 บริษัท เบนซ์มำร์ค จ ำกัด อิเล็กทรอนิกส์ 94 หมู่ 1 บ้ำนเลน บำงปะอิน อยุธยำ 085-4204919 ขับรถผู้บริหำร ช 18ปีข้ึนไป ม.3 1

14-ก.ค.-63 บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี จ ำกัด คอมพิวเตอร์ 50 หมู่ 4 อุทัย อุทัย อยุธยำ 086-3364144 Finan Officecail ข/ญ 18ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

14-ก.ค.-63 บริษัท บีจีแพคเกจจ้ิง จ ำกัด พลำสติก 48 อุทัย อุทัย อยุธยำ 035-746460 ต่อ 4856 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 18ปีข้ึนไป ปวส. 1

14-ก.ค.-63 บริษัท บีจีแพคเกจจ้ิง จ ำกัด พลำสติก 48 อุทัย อุทัย อยุธยำ 035-746460 ต่อ 4856 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ QC ช/ญ 18ปีข้ึนไป ม.6 วิทย์-คณิตย์ 1

14-ก.ค.-63 บริษัท บีจีแพคเกจจ้ิง จ ำกัด พลำสติก 48 อุทัย อุทัย อยุธยำ 035-746460 ต่อ 4856 หัวหน้ำแผนกวิศวกร ช 18ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

14-ก.ค.-63 บริษัท บีจีแพคเกจจ้ิง จ ำกัด พลำสติก 48 อุทัย อุทัย อยุธยำ 035-746460 ต่อ 4856 หัวหน้ำแผนกแม่พิมพ์ ช 18ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

14-ก.ค.-63 บริษัท บีจีแพคเกจจ้ิง จ ำกัด พลำสติก 48 อุทัย อุทัย อยุธยำ 035-746460 ต่อ 4856 เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์ ช/ญ 18ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

14-ก.ค.-63 บริษัท บีจีแพคเกจจ้ิง จ ำกัด พลำสติก 48 อุทัย อุทัย อยุธยำ 035-746460 ต่อ 4856 หัวหน้ำงำนคลังวัตถุดิบและสโตร์ ช/ญ 18ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

14-ก.ค.-63 บริษัท บีจีแพคเกจจ้ิง จ ำกัด พลำสติก 48 อุทัย อุทัย อยุธยำ 035-746460 ต่อ 4856 เจ้ำหน้ำท่ีฝึกอบรม ช/ญ 18ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

14-ก.ค.-63 บริษัท บีจีแพคเกจจ้ิง จ ำกัด พลำสติก 48 อุทัย อุทัย อยุธยำ 035-746460 ต่อ 4856 พนักงำนขับรถขนส่ง ช 18ปีข้ึนไป ม.3-ม.6 1 ขับรถโฟคลิฟท์ได้ และมีใบขับขีประเภท2

14-ก.ค.-63 บริษัท บีจีแพคเกจจ้ิง จ ำกัด พลำสติก 48 อุทัย อุทัย อยุธยำ 035-746460 ต่อ 4856 พนักงำนขับรถโฟคลิฟท์ ช 18ปีข้ึนไป ม.6 1

15-ก.ค.-63 บริษัท ไดโด อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ ำกัด อิเล็กทรอนิกส์ 43 หมู่ 9 ธนู อุทัย อยุธยำ 097-1533612 Desigh Engineer ช/ญ 18ปีข้ึนไป ป.ตรี 3

15-ก.ค.-63 บริษัท ไดโด อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ ำกัด อิเล็กทรอนิกส์ 43 หมู่ 9 ธนู อุทัย อยุธยำ 097-1533612 Technician Facility ช 18ปีข้ึนไป ป.ตรี 2

15-ก.ค.-63 บริษัท พำนำโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด อิเล็กทรอนิกส์ 1/69 หมู่ 5 คำนหำม อุทัย อยุธยำ 089-7928400 Logistic Officer ช/ญ 18ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

15-ก.ค.-63 บริษัท ร้อกเวิธ จ ำกัด (มหำชน) ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 681 หมู่ 2 คลองจิก บำงปะอิน อยุธยำ 0-3524-6333 ต่อ 141 เจ้ำหน้ำท่ีซ่อมช ำรุง ช 20-35 ปวส 2 13,000-15,000 บำท/เดือน

15-ก.ค.-63 บริษัท ร้อกเวิธ จ ำกัด (มหำชน) ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 681 หมู่ 2 คลองจิก บำงปะอิน อยุธยำ 0-3524-6333 ต่อ 141 เจ้ำหน้ำท่ีทดสอบผลิตภัณฑ์ ช 20-35 ปวส 1

15-ก.ค.-63 บริษัท ร้อกเวิธ จ ำกัด (มหำชน) ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 681 หมู่ 2 คลองจิก บำงปะอิน อยุธยำ 0-3524-6333 ต่อ 141 พนักงำนขับรถ ช 20-35 ม.3 1

15-ก.ค.-63 บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตช้ินส่วนหัวฉีดรถยนต์ 34 หมู่ 1 บ้ำนช้ำง อุทัย อยุธยำ 0-3520-0565-7 ต่อ 203 Heat Treatment Engineer ช 20-35 ป.ตรี 1

15-ก.ค.-63 บริษัท อำซำฮีคำเซอิ พลำสติก(ประเทศไทย) จ ำกัดผลิตผลิตภัฑ์พลำสติก 11 หมู่ 2 บ้ำนเลน บำงปะอิน อยุธยำ 0-3535-0717-20 ต่อ 238 QC Staff ช 20-35 ป.ตรี 2

15-ก.ค.-63 บริษัท ชิเฮน (ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเลคทรอนิคส์527 หมู่ 2 คลอกจิก บำงปะอิน อยุธยำ 0-3535-2591-3 Asst. Manager ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1

20-ก.ค.-63 บริษัท เทคโน เรซิน จ ำกัด ผลิตช้ินส่วนพลำสติก 94 หมู่ 3 บ้ำนช้ำง อุทัย อยุธยำ 0-3574-6640-6 แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน (คนพิกำร) ช/ญ 18ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1

20-ก.ค.-63 บริษัท นิเดค พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด อิเล็กทรอนิกส์ 150 หมู่ 5 ล ำไทร วังน้อย อยุธยำ 0-3521-5318 ช่ำงเทคนิค ช 22 ปีข้ึนไป ปวส.ไฟฟ้ำ 4
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20-ก.ค.-63 บริษัท นิเดค พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด อิเล็กทรอนิกส์ 150 หมู่ 5 ล ำไทร วังน้อย อยุธยำ 0-3521-5318 วิศวกร ช/ญ 22-25 ป.ตรี 2

20-ก.ค.-63 บริษัท ชิเฮน (ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเลคทรอนิคส์527 หมู่ 2 คลอกจิก บำงปะอิน อยุธยำ 0-3535-2591-3 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-30 ม.3 ข้ึนไป 2

20-ก.ค.-63 บริษัท ชิเฮน (ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเลคทรอนิคส์527 หมู่ 2 คลอกจิก บำงปะอิน อยุธยำ 0-3535-2591-3 พนักงำนบัญชี ญ 20-35 ป.ตรี 1

20-ก.ค.-63 บริษัท พรีเชียส วู้ด อินดัสทร้ี จ ำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ 65 หมู่ 9 ล ำตำเสำ วังน้อย อยุธยำ 09-54820171 เจ้ำหน้ำท่ี Boiler ช 20-40 ม.6-ป.ตรี 2

20-ก.ค.-63 บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จ ำกัด อุปกรณ์เคร่ืองใช้อุตสำหกรรม 207 หมู่ 1 บ้ำนเลน บำงปะอิน อยุธยำ 0-3535-0555 ช่ำงเทคนิค ช 20-35 ปวส. 2

20-ก.ค.-63 บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จ ำกัด อุปกรณ์เคร่ืองใช้อุตสำหกรรม 207 หมู่ 1 บ้ำนเลน บำงปะอิน อยุธยำ 0-3535-0555 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ QC ช/ญ 20-35 ปวส. 1

20-ก.ค.-63 บริษัท อำคำรวิศวกร จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง จ.37/1 หมู่ 5 หอรัตนไชย อยุธยำ อยุธยำ 0-3524-1577 รับเหมำก่อสร้ำง ช 20 ปีข้ึนไป ปวส. 2

20-ก.ค.-63 บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด ผลิตอำหำรแช่แข็ง 57 หมู่ 5 อุทัย อุทัย อยุธยำ 0-3533-2111 ต่อ 142 เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

20-ก.ค.-63 บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด ผลิตอำหำรแช่แข็ง 57 หมู่ 5 อุทัย อุทัย อยุธยำ 0-3533-2111 ต่อ 142 ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

20-ก.ค.-63 บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด ผลิตอำหำรแช่แข็ง 57 หมู่ 5 อุทัย อุทัย อยุธยำ 0-3533-2111 ต่อ 142 พนักงำนธุรกำรคลังสินค้ำ ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

20-ก.ค.-63 บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด ผลิตอำหำรแช่แข็ง 57 หมู่ 5 อุทัย อุทัย อยุธยำ 0-3533-2111 ต่อ 142 เจ้ำหน้ำท่ีวำงแผนกำรผลิต ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

20-ก.ค.-63 บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด ผลิตอำหำรแช่แข็ง 57 หมู่ 5 อุทัย อุทัย อยุธยำ 0-3533-2111 ต่อ 142 เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ ช/ญ 21-35 ป.ตรี 1 ผ่ำนกำรอบรม จป.วิชำชีพ

21-ก.ค.-63 บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้ำท์เลท ห้ำงสรรพสินค้ำ 65/8 บ้ำนหว้ำ บำงปะอิน อยุธยำ 08-23891972 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรฝ่ำยบุคค ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ป.ตรี 1

21-ก.ค.-63 บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้ำท์เลท ห้ำงสรรพสินค้ำ 65/8 บ้ำนหว้ำ บำงปะอิน อยุธยำ 08-23891972 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรคลังสินค้ำ ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ป.ตรี 2

21-ก.ค.-63 บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้ำท์เลท ห้ำงสรรพสินค้ำ 65/8 บ้ำนหว้ำ บำงปะอิน อยุธยำ 08-23891972 แคชเชียร์ ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 3

21-ก.ค.-63 บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้ำท์เลท ห้ำงสรรพสินค้ำ 65/8 บ้ำนหว้ำ บำงปะอิน อยุธยำ 08-23891972 พนักงำนขำย ญ 18-35 ม.6 -ป.ตรี 10

21-ก.ค.-63 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรกนิกส์(ประเทศไทย) จ ำกัดช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์ 1/80 หมู่ 5 คำนหำม อุทัย อยุธยำ 08-19114586 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ม.3 200

24-ก.ค.-63 โรงแรมเอ็ม โรจนะ อยุธยำ โรงแรม 247 หมู่ 5 บ้ำนสร้ำง บำงปะอิน อยุธยำ 085-2431111 เสมียนท่ัวไป ช/ญ 18ปีข้ึนไป ม.6 5

24-ก.ค.-63 โรงแรมเอ็ม โรจนะ อยุธยำ โรงแรม 247 หมู่ 5 บ้ำนสร้ำง บำงปะอิน อยุธยำ 085-2431111 แม่บ้ำน ญ 18 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 5

24-ก.ค.-63 โรงแรมเอ็ม โรจนะ อยุธยำ โรงแรม 247 หมู่ 5 บ้ำนสร้ำง บำงปะอิน อยุธยำ 085-2431111 แม่ครัว(มีประสบกำรณ์) ญ 18 ปีข้ึนไป ม.3 3

24-ก.ค.-63 โรงแรมเอ็ม โรจนะ อยุธยำ โรงแรม 247 หมู่ 5 บ้ำนสร้ำง บำงปะอิน อยุธยำ 085-2431111 พนักงำน ซัก อบ รีด ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ม.3 4

24-ก.ค.-63 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ 89 หมู่ 1 บ้ำนเลน บำงปะอิน อยุธยำ 092-6989429 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ม.3 50


