
วันท่ีแจ้ง ต ำแหน่งงำนท่ีต้องกำร อัตรำค่ำจ้ำง

ต ำแหน่งงำน ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร เลขท่ี/หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้องกำร เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ รำยวัน/เดือน

3-ก.พ.-63 บริษัท บีมาไทย จ ากัด รับจ้าท าความสะอาด 77/775 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 087-4949800 พ่อบ้าน ,แม่บ้าน ช/ญ 18-45 ไม่จ ากัด 2

3-ก.พ.-63 เจษฎา แอร์ แอนด์ ซัพพลาย จ าหน่าย ซ่อม ล้าง เคร่ืองปรับอากาศ 85/4 นครหลวง นครหลวง อยุธยา 092-4644264 ช่างแอร์ ช 25 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1 500/วัน

3-ก.พ.-63 เจษฎา แอร์ แอนด์ ซัพพลาย จ าหน่าย ซ่อม ล้าง เคร่ืองปรับอากาศ 85/4 นครหลวง นครหลวง อยุธยา 092-4644264 ช่างไฟฟ้าท่ัวไป ช 25 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 2 300/วัน

7-ก.พ.-63 บริษัทโอสถทอง จ ำกัด ผลิตกล่อง 9/2 ประตูชัย อยุธยา อยุธยา 087-4968778 พนักงานนวดสปา ญ - - 4

7-ก.พ.-63 บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1/62 คานหาม อุทัย อยุธยา 085-1517580 เจ้าหน้าท่ีไอที - 23-30 ป.ตรี 1

7-ก.พ.-63 บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1/62 คานหาม อุทัย อยุธยา 085-1517580 Mold - 23-32 ปวส.-ป.ตรี 1

7-ก.พ.-63 บริษัท พัฒนกิจ สแปร่ีพาร์ท ผลิตช้ินส่วนพลาสติก 222 ล าตาเสา วังน้อย อยุธยา 087-0368521 ช่างเขียนแบบ ช 18 ข้ึนไป ปวช. 1

7-ก.พ.-63 บริษัท พัฒนกิจ สแปร่ีพาร์ท ผลิตช้ินส่วนพลาสติก 222 ล าตาเสา วังน้อย อยุธยา 087-0368521 เสมียน/ธุรการ ญ 18 ข้ึนไป ปวช. 1

7-ก.พ.-63 บริษัท พัฒนกิจ สแปร่ีพาร์ท ผลิตช้ินส่วนพลาสติก 222 ล าตาเสา วังน้อย อยุธยา 087-0368521 พนักงานขับรถ 6 ล้อ ช 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1

7-ก.พ.-63 บริษัท มัตึดะ ซังเคียว(ประเทศไทย) จ ากัด รีไซเคิล 148 ม.1 บ้านเลน บางปะอิน อยุธยา 081-8314086 Warehouse Sr.Staff ช ไม่เกิน 35 ปวส. 1

7-ก.พ.-63 บริษัท มัตึดะ ซังเคียว(ประเทศไทย) จ ากัด รีไซเคิล 148 ม.1 บ้านเลน บางปะอิน อยุธยา 081-8314086 Maintenance Supervisor ช 28 ข้ึนไป ป.ตรี 1

11-ก.พ.-63 บ.ไซเบิร์ก (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตแผ่นกระดาษอัด 141 บ้านเลน บางปะอิน อยุธยา 062-6149655 ช่างเช่ือม ช ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด 2

11-ก.พ.-63 บ.ไซเบิร์ก (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตแผ่นกระดาษอัด 141 บ้านเลน บางปะอิน อยุธยา 062-6149655 ช่างไม้ ช ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด 4

11-ก.พ.-63 บ.ไซเบิร์ก (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตแผ่นกระดาษอัด 141 บ้านเลน บางปะอิน อยุธยา 062-6149655 ฝ่ายผลิต ช/ญ ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด 4

11-ก.พ.-63 บริษัท โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด รับจ้างผลิตเคร่ืองด่ืม 95 ม.3 บ้านช้าง อุทัย อยุธยา 035-746655 พนักงานขับรถ โฟล์คลิฟท์ ช 18-35 ม.3 ข้ึนไป 2

11-ก.พ.-63 บริษัท โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด รับจ้างผลิตเคร่ืองด่ืม 95 ม.3 บ้านช้าง อุทัย อยุธยา 035-746655 ช่างไฟฟฟ้า หรือ เคร่ืองกล ช 18-35 ม.3 ข้ึนไป 2

11-ก.พ.-63 บริษัท เอ็นไอ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 115 โคกม่วง ภาชี อยุธยา 064-2289641 ช่างเทคนิค ช/ญ 21-30 ปวส. 10

11-ก.พ.-63 บริษัท เอ็นไอ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 115 โคกม่วง ภาชี อยุธยา 064-2289641 เจ้าหน้าท่ีจัดช้ือ ช/ญ 21-30 ป.ตรี 1

11-ก.พ.-63 บริษัท เอ็นไอ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 115 โคกม่วง ภาชี อยุธยา 064-2289641 เจ้าหน้าท่ีStore ช/ญ 21-30 ป.ตรี 1

11-ก.พ.-63 บริษัท นอร์เมริก้า (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตอาหารสัตว์ 265 ม.5 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 081-2677941 เจ้าหน้าท่ี Q.A. ญ 18 ข้ึนไป ม.3-ม.6 1

11-ก.พ.-63 บริษัท นอร์เมริก้า (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตอาหารสัตว์ 265 ม.5 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 081-2677941 พนักงานฝ่ายผลิต ช 18 ข้ึนไป ม.3-ม.6 2

11-ก.พ.-63 บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ ากัด รับก าจัดแมลง 234/9 คันนายาว คันนายาว กทม. 063-1981045 พนักงานบริการ ช 20-40 ม.3 ข้ึนไป 1 12,000/เดือน ประกันสังคม,กองทุนส ารอง

11-ก.พ.-63 บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ ากัด รับก าจัดแมลง 234/9 คันนายาว คันนายาว กทม. 063-1981045 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ช 20-40 ม.3 ข้ึนไป 1 13,000/เดือน ประกันสังคม,กองทุนส ารอง

17-ก.พ.-63 บริษัท ป้อมโชค จ ากัด เคร่ืองด่ืม 16/1 ท่าวาสุกรี อยุธยา อยุธยา 035-241678 ต่อ 228 ฝ่ายการตลาด ญ 25-35 ป.ตรี การตลาด 1

17-ก.พ.-63 บริษัท บางไทรไฟเบอร์บอร์ด จ ากัด 85 ม.3 สามตุ่ม เสนา อยุธยา 081-6288280 ช่างไฟฟ้า ช 18 ข้ึนไป ปวช.-ปวส. 2 325/วัน

17-ก.พ.-63 บริษัท เอเลิตโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 41 อุทัย อุทัย อยุธยา 035-746800 พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ) ญ 25-35 ม.3 ข้ึนไป 1 320/วัน,เบ้ียขยัน,ค่าอาหาร,ค่า O.T,ค่าครองชีพ

17-ก.พ.-63 บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จ ากัด ผลิตพลังงานทดแทน 49 ม.2 กะทุ่ม มหาราช อยุธยา 096-3695414 นักการตลาด ญ 25-35 ป.ตรี 1

19-ก.พ.-63 บริษัท พี.เอช. รีซอสเซส จ ากัด ส่งออก พืชผลทางการเกษตร 198 คลองสะแก นครหลวง อยุธยา 089-8882250 พนักงานฝ่ายผลิต ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 1 320/วัน

19-ก.พ.-63 บริษัท ชานน แอ็ทซ่ี จ ากัด ชุดประกอบภายในรถยนต์ 78 ม.3 ล าตาเสา วังน้อย อยุธยา 089-9446442 ฝ่ายผลิต ช 20-40 ป.6 ข้ึนไป 3 330/วัน

21-ก.พ.-63 โรงแรมริเวอร์วิวเพลส โรงแรม ก 35/5 หอรัตนไชย อยุธยา อยุธยา 099-6595581 พนักงานขับรถ ช 35 ข้ึนไป ม.3 2 ประกันสังคม,เงินพิเศษ

21-ก.พ.-63 โรงแรมริเวอร์วิวเพลส โรงแรม ก 35/5 หอรัตนไชย อยุธยา อยุธยา 099-6595581 พนักงานเสริฟ ช/ญ 25 ข้ึนไป ม.3 2 ประกันสังคม,เงินพิเศษ

21-ก.พ.-63 บริษัท โตโยต้า ไดม่อน ออโต้ จ ากัด จ าหน่าย-ซ่อม รถยนต์ 104 สามเรือน บางปะอิน อยุธยา 092-3454703,035-725997 หัวหน้าช่าง EM ช่างยนต์ ช - ปวช.-ป.ตรี 1

21-ก.พ.-63 บริษัท โตโยต้า ไดม่อน ออโต้ จ ากัด จ าหน่าย-ซ่อม รถยนต์ 104 สามเรือน บางปะอิน อยุธยา 092-3454703,035-725997 เจ้าหน้าท่ีแคชเชียร์,การเงิน ช/ญ 22-25 ป.ตรี 1

21-ก.พ.-63 บริษัท ไทยแพ็คเกจ ผลิตพาเลท 57 ม.1 คุ้งลาน บางปะอิน อยุธยา 089-4157700 ช่างไฟโรงงาน ช 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1

21-ก.พ.-63 บริษัท ไทยแพ็คเกจ ผลิตพาเลท 57 ม.1 คุ้งลาน บางปะอิน อยุธยา 089-4157700 ฝ่ายผลิต ช 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 2

21-ก.พ.-63 บริษัท อินโดไทยซินเทติสซ์ จ ากัด ผลิตด้าย 25 เชียงรากน้อย บางปะอิน อยุธยา 035-742222 ช่างเทคนิค ช 25-35 ปวช.-ปวส. 5 13,000/เดือน,โบนัส,ค่าเดินทาง,ค่ากะ,ประกันสังคม,ค่า
ครองชีพ

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
ประจ ำเดือน กุมภำพนธ์ 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 รำยวัน/เดือน

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
ประจ ำเดือน กุมภำพนธ์ 2563

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ช่ือสถำนประกอบกำร/นำยจ้ำง ท่ีอยู่
เบอร์โทร

คุณสมบัติท่ีนำยจ้ำงต้องกำร
จ ำนวน

21-ก.พ.-63 บริษัท อินโดไทยซินเทติสซ์ จ ากัด ผลิตด้าย 25 เชียงรากน้อย บางปะอิน อยุธยา 035-742222 ฝ่ายผลิต ญ 25-35 ม.3-ม.6 15 ค่าแรงข้ันต่ า,โบนัส,ค่าเดินทาง,ค่ากะ,ประกันสังคม,ค่า
ครองชีพ

21-ก.พ.-63 บริษัท อินโดไทยซินเทติสซ์ จ ากัด ผลิตด้าย 25 เชียงรากน้อย บางปะอิน อยุธยา 035-742222 เจ้าหน้าท่ีบัญชี ญ 30-35 ป.ตรี-ป.โท 5 30,000/เดือน,โบนัส,ค่าเดินทาง,ค่ากะ,
ประกันสังคม,ค่าครองชีพ

21-ก.พ.-63 บริษัท อีพีอี (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 113/2 บางพระครู นครหลวง อยุธยา 092-8261576 ช่างซ่อมบ ารุง ช ไม่จ ากัด ปวช.-ป.ตรี 2 10,000/เดือน

21-ก.พ.-63 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด อาหารส าเร็จรูป 358 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 035-355475 ต่อ 411 หรือ 410 ฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 30 325/วัน,ประกันสังคม,โบนัส,เบ้ียขยัน,ตรวจสุขภาพ

21-ก.พ.-63 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด อาหารส าเร็จรูป 358 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 035-355475 ต่อ 411 หรือ 410 ประกันคุณภาพ Q.A ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 325/วัน,ประกันสังคม,โบนัส,เบ้ียขยัน,ตรวจสุขภาพ

21-ก.พ.-63 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด อาหารส าเร็จรูป 358 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 035-355475 ต่อ 411 หรือ 410 ช่างคุมเคร่ืองจักร ช 22 ข้ึนไป ปวส.ช่างไฟฟ้า 2 13,000/เดือน,ประกันสังคม,โบนัส,เบ้ียขยัน,ตรวจสุขภาพ

21-ก.พ.-63 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด อาหารส าเร็จรูป 358 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 035-355475 ต่อ 411 หรือ 410 ช่างไฟฟ้า ช 22 ข้ึนไป ปวส.ช่างไฟฟ้า 2 13,000/เดือน,ประกันสังคม,โบนัส,เบ้ียขยัน,ตรวจสุขภาพ

21-ก.พ.-63 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด อาหารส าเร็จรูป 358 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 035-355475 ต่อ 411 หรือ 410 พนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต ช 22 ข้ึนไป ปวส.ช่างไฟฟ้า 8 13,000/เดือน,ประกันสังคม,โบนัส,เบ้ียขยัน,ตรวจสุขภาพ

21-ก.พ.-63 บริษัท เทย่ิน เอฟอาร์เอไทร์ คอร์ด จ ากัด ผลิตส่ิงทอ 549 คลองจิก บางปะอิน อยุธยา 035-256421 คนพิการ ช/ญ 20-35 ม.3 ข้ึนไป 1

21-ก.พ.-63 บริษัท ศักด์ิพัฒนาการเกษตร จ ากัด ผลิตรถเกียวข้าว 98/1 ม.3 สามเมือง ลาดบัวหลวง อยุธยา 089-2729875 ช่างกลโรงงาน ช 25 ข้ึนไป ปวช.-ปวส. 4 370/วัน,หอพัก

21-ก.พ.-63 บริษัท ศักด์ิพัฒนาการเกษตร จ ากัด ผลิตรถเกียวข้าว 98/1 ม.3 สามเมือง ลาดบัวหลวง อยุธยา 089-2729875 ฝ่ายบุคคล ญ 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000/เดือน,หอพัก

21-ก.พ.-63 บริษัท ศักด์ิพัฒนาการเกษตร จ ากัด ผลิตรถเกียวข้าว 98/1 ม.3 สามเมือง ลาดบัวหลวง อยุธยา 089-2729875 ช่างเช่ือม ช 25-30 ม.6-ปวช. 3 350/วัน,หอพัก

25-ก.พ.-63 บริษัท วรรณภพ จ ากัด ค้าส่งข้าว 61 ม.10 ท่าเรือ ท่าเรือ อยุธยา 035-367101 ต่อ 707 แม่บ้าน ช/ญ 35-50 ไม่จ ากัด 1 8,300/เดือน,ท่ีพัก

25-ก.พ.-63 บริษัท วรรณภพ จ ากัด ค้าส่งข้าว 61 ม.10 ท่าเรือ ท่าเรือ อยุธยา 035-367101 ต่อ 707 เจ้าหน้าท่ีบัญชี ช/ญ 35-50 ป.ตรี 1 9,600/เดือน,โบนัส,ตรวจสุขภาพ,ประกันสังคม

27-ก.พ.-63 บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเชีย จ ากัด ผลิตรถเทรลเลอร์ 168 บางกระส้ัน บางปะอิน อยุธยา 094-9429929 ช่างเช่ือม ชาย 18-45 ป.6 ข้ึนไป 5 รถรับส่ง,ประกันอุบัติเหตุ,เบ้ียขยัน,ประกันสังคม,ค่าพยาบาลครอบครัว ,ชุด

27-ก.พ.-63 บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเชีย จ ากัด ผลิตรถเทรลเลอร์ 168 บางกระส้ัน บางปะอิน อยุธยา 094-9429929 ช่างประกอบ ชาย 18-45 ป.6 ข้ึนไป 5 รถรับส่ง,ประกันอุบัติเหตุ,เบ้ียขยัน,ประกันสังคม,ค่าพยาบาลครอบครัว ,ชุด

27-ก.พ.-63 บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเชีย จ ากัด ผลิตรถเทรลเลอร์ 168 บางกระส้ัน บางปะอิน อยุธยา 094-9429929 ช่างติดต้ัง ชาย 18-45 ป.6 ข้ึนไป 5 รถรับส่ง,ประกันอุบัติเหตุ,เบ้ียขยัน,ประกันสังคม,ค่าพยาบาลครอบครัว ,ชุด

27-ก.พ.-63 บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเชีย จ ากัด ผลิตรถเทรลเลอร์ 168 บางกระส้ัน บางปะอิน อยุธยา 094-9429929 บริการ-ซ่อม ชาย 18-45 ป.6 ข้ึนไป 5 รถรับส่ง,ประกันอุบัติเหตุ,เบ้ียขยัน,ประกันสังคม,ค่าพยาบาลครอบครัว ,ชุด

27-ก.พ.-63 บริษัท อัครรัฐมันท์ จ ากัด รีสอร์ท,ท่ีพัก 139/1-2 บ้าน บ้านเกาะ อยุธยา 093-6945199 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ช 25-30 ม.3 ข้ึนไป 1 อาหารฟรี 2 ม้ือ,ชุดยูนิฟอร์ม

27-ก.พ.-63 บริษัท อัครรัฐมันท์ จ ากัด รีสอร์ท,ท่ีพัก 139/1-2 บ้าน บ้านเกาะ อยุธยา 093-6945199 พนักงานรักษาความปลอดภัย ช 25-30 ม.3 ข้ึนไป 3 อาหารฟรี 2 ม้ือ,ชุดยูนิฟอร์ม

27-ก.พ.-63 บริษัท อัครรัฐมันท์ จ ากัด รีสอร์ท,ท่ีพัก 139/1-2 บ้าน บ้านเกาะ อยุธยา 093-6945199 พนักงานท าความสะอาดห้องพัก ช 25-30 ม.3 ข้ึนไป 3 อาหารฟรี 2 ม้ือ,ชุดยูนิฟอร์ม

27-ก.พ.-63 บริษัท อัครรัฐมันท์ จ ากัด รีสอร์ท,ท่ีพัก 139/1-2 บ้าน บ้านเกาะ อยุธยา 093-6945199 พนักงานท าความสะอาด ช 25-30 ม.3 ข้ึนไป 3 อาหารฟรี 2 ม้ือ,ชุดยูนิฟอร์ม

27-ก.พ.-63 บริษัท อัครรัฐมันท์ จ ากัด รีสอร์ท,ท่ีพัก 139/1-2 บ้าน บ้านเกาะ อยุธยา 093-6945199 ซุปเปอ์ไวเซอร์  แม่บ้าน ช 25-30 ม.3 ข้ึนไป 2 อาหารฟรี 2 ม้ือ,ชุดยูนิฟอร์ม

27-ก.พ.-63 บริษัท อัครรัฐมันท์ จ ากัด รีสอร์ท,ท่ีพัก 139/1-2 บ้าน บ้านเกาะ อยุธยา 093-6945199 คนสวน ช 25-30 ม.3 ข้ึนไป 3 อาหารฟรี 2 ม้ือ,ชุดยูนิฟอร์ม

27-ก.พ.-63 บริษัท อัครรัฐมันท์ จ ากัด รีสอร์ท,ท่ีพัก 139/1-2 บ้าน บ้านเกาะ อยุธยา 093-6945199 พนักงานบัญชี ช 25-30 ม.3 ข้ึนไป 2 อาหารฟรี 2 ม้ือ,ชุดยูนิฟอร์ม

61 ต ำแหน่ง 183 อัตรำ


