
วันท่ีแจ้ง ต ำแหน่งงำนท่ีต้องกำร อัตรำค่ำจ้ำง

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

7-พ.ค.-63 บริษัท วี-สตีล เมทัล ซับพลาย จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเมทัลชีล 55/1,51/2 ม.7 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 084-9055577 พนักงานฝ่ายผลิต ช 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 5 9,750/เดือน

7-พ.ค.-63 บริษัท ไอยรา อาร์ต แอนด์ คราฟท์ งานหล่อโลหะ 43/1-2 ขวัญเมือง บางปะหัน อยุธยา 096-3695414 พ่อครัว ช/ญ 35-45 ไม่จ ากัด 2 สามารถประกอบอาหารญ่ีปุ่นได้,มีเข้ากะ

7-พ.ค.-63 บริษัท ไอยรา อาร์ต แอนด์ คราฟท์ งานหล่อโลหะ 43/1-2 ขวัญเมือง บางปะหัน อยุธยา 096-3695414 ผู้ช่วยพ่อครัว ช/ญ 30-45 ไม่จ ากัด 2 สามารถประกอบอาหารญ่ีปุ่นได้,มีเข้ากะ

7-พ.ค.-63 บริษัท ไอยรา อาร์ต แอนด์ คราฟท์ งานหล่อโลหะ 43/1-2 ขวัญเมือง บางปะหัน อยุธยา 096-3695414 ช่างแอร์ ช 21-40 ไม่จ ากัด 1

7-พ.ค.-63 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด อาหารส าเร็จรูป 358 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 092-6831004 ฝ่ายผลิต ช 22 ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 2 ไม่มีรถรับส่ง

8-พ.ค.-63 บริษัท สยามภัณฑ์ไม้ จ ากัด สนามกอล์ฟ 84 ม.1 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 086-3775272 ,061-3728880 บัญชี,การเงิน ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 ประสบการณ์ 2 ปี,ปกส.โบนัส,อาหาร 1 ม้ือ

8-พ.ค.-63 บริษัท สยามภัณฑ์ไม้ จ ากัด สนามกอล์ฟ 84 ม.1 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 086-3775272 ,061-3728880 คนสวน ช 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 ปกส.โบนัส,อาหาร 1 ม้ือ

8-พ.ค.-63 บริษัท สยามภัณฑ์ไม้ จ ากัด สนามกอล์ฟ 84 ม.1 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 086-3775272 ,061-3728880 พนักงานเสริฟ ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 ปกส.โบนัส,อาหาร 1 ม้ือ

8-พ.ค.-63 บริษัท สยามภัณฑ์ไม้ จ ากัด สนามกอล์ฟ 84 ม.1 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 086-3775272 ,061-3728880 ผู้ช่วยกุ๊ก ญ 20 ข้ึนไป ปวช. 1 ปกส.โบนัส,อาหาร 1 ม้ือ

8-พ.ค.-63 บริษัท สยามภัณฑ์ไม้ จ ากัด สนามกอล์ฟ 84 ม.1 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 086-3775272 ,061-3728880 พนักงานขับรถกอล์ฟ ช 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 ปกส.โบนัส,อาหาร 1 ม้ือ

8-พ.ค.-63 บริษัท สยามภัณฑ์ไม้ จ ากัด สนามกอล์ฟ 84 ม.1 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 086-3775272 ,061-3728880 พนักงานรักษาความปลอดภัย ช 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 ปกส.โบนัส,อาหาร 1 ม้ือ

8-พ.ค.-63 บริษัท สยามภัณฑ์ไม้ จ ากัด สนามกอล์ฟ 84 ม.1 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 086-3775272 ,061-3728880 กุ๊ก ญ 25 ข้ึนไป ปวช. 1 ปกส.โบนัส,อาหาร 1 ม้ือ

8-พ.ค.-63 บริษัท ชาชา ฟู้ด (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลิตเมล็ดทานตะวัน 26 หนองน้ าส้ม อุทัย อยุธยา 099-1581960 ช่างไฟฟ้า ช ปวช. ข้ึนไป 1 จ.-ส. (มีกะ)

13-พ.ค.-63 บริษัท อินโดไทย ซินเทติดส์ จ ากัด ผลิตส่ิงทอ 25 ม.1 เชียงรากน้อย บางปะอิน อยุธยา 098-2818482 เจ้าหน้าท่ีบัญชี ญ 25-50 ป.ตรี 5 12,000/เดือน บ้านพักฟรี,เงินออมสหกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง

13-พ.ค.-63 บริษัท อินโดไทย ซินเทติดส์ จ ากัด ผลิตส่ิงทอ 25 ม.1 เชียงรากน้อย บางปะอิน อยุธยา 098-2818482 ช่างไฟฟ้า ช 25-50 ปวส. 10 12,000/เดือน บ้านพักฟรี,เงินออมสหกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง

13-พ.ค.-63 บริษัท ทีอาร์ดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ซัพพลาย จ ากัดรับซ่อมแม่พิมพ์ 117/29 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 098-2878875 ช่างซ่อมแม่พิมพ์ ช 23 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 12,000/เดือน

13-พ.ค.-63 บริษัท ทีอาร์ดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ซัพพลาย จ ากัดรับซ่อมแม่พิมพ์ 117/29 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 098-2878875 ผู้ช่วยช่างซ่อมแม่พิมพ์ ช 23 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 11,000เดือน

13-พ.ค.-63 บริษัท ทีอาร์ดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ซัพพลาย จ ากัดรับซ่อมแม่พิมพ์ 117/29 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 098-2878875 คนขับรถ ช 23 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 12,000/เดือน ,อายุ 25-30 ปี

14-พ.ค.-63 บริษัท เคอร่ี เอ๊กซ์เพลส(ประเทศไทย) จ ากัด ขนส่งพัสดุภัณฑ์/ส่ิงของ 888,888/1 ม.8 เชียงรากน้อย บางปะอิน อยุธยา 090-9845175 พนักงานขับรถส่งพัสดุ(รถยนต์,จักรยานยนต์) ช/ญ ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด 10 330/วัน มีใบขับข่ี

15-พ.ค.-63 บริษัท ไมโครเทคนิคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-346134 ฝ่ายผลิต ช/ญ 20-40 ม.3 ข้ึนไป 3

15-พ.ค.-63 บริษัท ไมโครเทคนิคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-346134 ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ญ 20-30 ม.3 ข้ึนไป 2

18-พ.ค.-63 บริษัท สามชัยพนา จ ากัด แปรรูปไม้ คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-329411-3 พนักงานต้อนรับ ช 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1

18-พ.ค.-63 บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จ ากัด ผลิตช้ินส่วนช้ินส่วนรถยนต์ 63 ม.8 เชียงรากน้อย บางปะอิน อยุธยา 086-3950434 เจ้าหน้าท่ีควบคุมความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1 ประกันสังคม,เบ้ีย,รถรับส่งฯ

18-พ.ค.-63 บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จ ากัด ผลิตช้ินส่วนช้ินส่วนรถยนต์ 63 ม.8 เชียงรากน้อย บางปะอิน อยุธยา 086-3950434 ฝ่ายผลิต ช 25-40 ม.3 ข้ึนไป 10 ประกันสังคม,เบ้ีย,รถรับส่งฯ

18-พ.ค.-63 บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จ ากัด ผลิตช้ินส่วนช้ินส่วนรถยนต์ 63 ม.8 เชียงรากน้อย บางปะอิน อยุธยา 086-3950434 พนักงานขายประจ าภาค ช/ญ 25-40 ปวช.ข้ึนไป 2 ประกันสังคม,เบ้ีย,รถรับส่งฯ

18-พ.ค.-63 บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จ ากัด ผลิตช้ินส่วนช้ินส่วนรถยนต์ 63 ม.8 เชียงรากน้อย บางปะอิน อยุธยา 086-3950434 พนักงานขายทางโทรศัพท์ ช/ญ 25-40 ปวช.ข้ึนไป 1 ประกันสังคม,เบ้ีย,รถรับส่งฯ

20-พ.ค.-63 บริษัท พรีเม่ียม เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เช้ือเพลิงอัดแท่งและรูปแบบอ่ืน 113 คลองสะแก นครหลวง อยุธยา 086-8097489 บัญชี,การเงิน ช/ญ 23-40 ป.ตรี 1

20-พ.ค.-63 บริษัท พรีเม่ียม เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เช้ือเพลิงอัดแท่งและรูปแบบอ่ืน 113 คลองสะแก นครหลวง อยุธยา 086-8097489 ธุรการท่ัวไป ญ 21-40 ปวส. ข้ึนไป 1

20-พ.ค.-63 บริษัท พรีเม่ียม เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เช้ือเพลิงอัดแท่งและรูปแบบอ่ืน 113 คลองสะแก นครหลวง อยุธยา 086-8097489 ช่างไฟฟ้าโรงงาน ช 21-45 ป.ตรี 1

20-พ.ค.-63 บริษัท  โอริออน แมชชีนเนอร่ี เอเชีย ผลิตเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 33/3 ม.5 สามบัณฑิต อุทัย อยุธยา 086-3752696 พนักงานขาย ช/ญ 25-40 ปวส. ข้ึนไป 2 ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,เบ้ียขยัน,กองทุน,ประกันกลุ่ม

20-พ.ค.-63 บริษัท  โอริออน แมชชีนเนอร่ี เอเชีย ผลิตเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 33/3 ม.5 สามบัณฑิต อุทัย อยุธยา 086-3752696 ช่างกลโรงงาน ช 25-40 ปวส. ข้ึนไป 1 ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,เบ้ียขยัน,กองทุน,ประกันกลุ่ม

20-พ.ค.-63 บริษัท  โอริออน แมชชีนเนอร่ี เอเชีย ผลิตเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 33/3 ม.5 สามบัณฑิต อุทัย อยุธยา 086-3752696 ช่างไฟฟ้า ช 25-40 ปวส. ข้ึนไป 2 ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,เบ้ียขยัน,กองทุน,ประกันกลุ่ม

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 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 พฤษภำคม 2563

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ช่ือสถำนประกอบกำร/นำยจ้ำง ท่ีอยู่
เบอร์โทร

คุณสมบัติท่ีนำยจ้ำงต้องกำร
จ ำนวน

20-พ.ค.-63 บริษัท  โอริออน แมชชีนเนอร่ี เอเชีย ผลิตเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 33/3 ม.5 สามบัณฑิต อุทัย อยุธยา 086-3752696 ช่างเทคนิค ช 25-40 ปวส. ข้ึนไป 2 ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,เบ้ียขยัน,กองทุน,ประกันกลุ่ม

20-พ.ค.-63 บริษัท อยุธยา  แกรนด์ เอ็มจี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดขายรถยนต์ 48/11 โรจนะ อยุธยา อยุธยา 092-9188997 ช่างแอร์ ช 23 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1

26-พ.ค.-63 บริษัท ณุเดอะคาร์ จ ากัด ขายรถยนต์ 55 บางนมโค เสนา อยุธยา 081-3652559 ช่างยนต์ ช 30  ข้ึนไป ปวช.-ปวส. 1

26-พ.ค.-63 บริษัท ณุเดอะคาร์ จ ากัด ขายรถยนต์ 55 บางนมโค เสนา อยุธยา 081-3652559 แม่บ้าน ญ 30  ข้ึนไป ปวช.-ปวส. 2


