
ประเภทกจิการ     ศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบนัเทงิ สถานที�ตั�งเลขที�       126           หมู่ที�       3
ตาํบล     คลองสวนพลู  อาํเภอ     พระนครศรีอยุธยา จงัหวดั     พระนครศรีอยุธยา 13000
 บุคคลที�สามารถตดิต่อได้      คุณกนกวรรณ   กรีถาวร ตาํแหน่ง     เจ้าหน้าที�งานบุคคลและธุรการ
 โทรศัพท์  035-801-919, 035-801-860-1, 035-801-885-6   ต่อ 168,138  :  โทรสาร 035-801-875 E-mail  :    Nuchanat@ayutthayacitypark.com  ,  Kanokwannn188@gmail.com

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จาํนวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง
1 หัวหน้าส่วนบริการร้านค้า ชาย /หญิง 28 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ / การจัดการ หรือใกล้เคยีง มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ
2 หัวหน้าส่วนขายคอนเวนชั�น ชาย 27 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม, การตลาด, การท่องเที�ยว, บริหารทั�วไป มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ
3 หัวหน้าส่วนจดัเลี�ยง ชาย 27 ปีขึ�นไป 1 ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ ,การโรงแรม, การตลาด มีประสบการณ์งานบริการอย่างน้อย 3 ปี

4 วศิวกร ชาย 23 ปีขึ�นไป 2 วศิวกรรมเครื�องกล , วศิวกรรมไฟฟ้า , ด้านสุขาภิบาล และปรับอากาศ มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ
5 เจ้าหน้าที�ขายคอนเวนชั�น ชาย /หญิง 22 ปีขึ�นไป 3 ปริญญาตรี การบริหารโรงแรม, การตลาด,  การบริหารทั�วไป มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ
6 เจ้าหน้าที�บริหารงานเช่า ชาย /หญิง 22 ปีขึ�นไป 3 ปริญญาตรี  สาขาการตลาด, การจัดการ และที�เกี�ยวข้อง มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ
7 เจ้าหน้าที�บริการร้านค้า ชาย /หญิง 22 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี  สาขาการตลาด, การจัดการ และที�เกี�ยวข้อง มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ
8 เจ้าหน้าที�บริหารพื�นที� ชาย /หญิง 22 ปีขึ�นไป 3 ปริญญาตรี  สาขาการตลาด, การจัดการ และที�เกี�ยวข้อง มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ
9 เจ้าหน้าที�กจิกรรมการตลาด ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ และที�เกี�ยวข้อง มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

อยุธยาซิตี�พาร์ค   (บริษทั คลองสวนพลู จาํกดั)

1

9 เจ้าหน้าที�กจิกรรมการตลาด ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ และที�เกี�ยวข้อง มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ
10 เจ้าหน้าที�การตลาดองค์กร ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ และที�เกี�ยวข้อง มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ
11 เจ้าหน้าที�ออกแบบ ,  เจ้าหน้าที�ตกแต่ง ชาย /หญิง 22 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม, ประยุกต์ศิลป์ มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

12 เจ้าหน้าที�บริการลูกค้า หญิง 22 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี  สาขาการตลาด, การสื�อสารภาษาองักฤษ และที�เกี�ยวข้อง ความสามารถในการสื�อสารด้านภาษา
13 เจ้าหน้าที�บัญชี  (ด่วน !!!) ชาย /หญิง 22 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 เจ้าหน้าที�จดัเลี�ยง ชาย 22 ปีขึ�นไป 3 ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม, การตลาด หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง ประสบการณ์ด้านบริการร้านอาหารหรือใกล้เคียง

15 แคชเชียร์ศูนย์อาหาร หญิง 18 ปีขึ�นไป 1
16 ช่างเทคนิค ชาย 18 ปีขึ�นไป 2
17 เจ้าหน้าที�สนับสนุนกจิกรรมงานบริการ ชาย 18 ปีขึ�นไป 2
18 เจ้าหน้าที�สนามบอลหญ้าเทียม (City Arena) ชาย 18 ปีขึ�นไป 1 ม.3 ขึ�นไป  รักงานบริการ  เดนิทางสะดวก
19 เจ้าหน้าที�อาคาร ชาย 18 ปีขึ�นไป 1
20 เจ้าหน้าที�ขายเครื�องดื�ม ชาย 18 ปีขึ�นไป 1 ม.3 ขึ�นไป  รักงานบริการ  เดนิทางสะดวก
21 ครูฝึกออกกาํลงักาย (ที� FITNOW FITNESS) ชาย /หญิง 22-35 ปี 2

 
สวสัดกิาร เอกสารการสมคัร สนใจและสมคัรโดยตรงได้ที� สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที�
1. โบนัสประจําปี , กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 1. รูปถ่าย 1 นิ�ว  1 รูป สํานักงาน  อยุธยาซิตี�พาร์ค   หมายเลข   035-801-919 ,
2. ค่าล่วงเวลา OT , เบี�ยขยัน , งานวันเกดิ 2. สําเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ (ชั�น 3)  ฝั�งโรบินสัน 035-801-860-1 , 035-801-885-6 
3. ชุดฟอร์ม , รางวัลพนักงานประพฤติตัวดี 3. สําเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ ตั�งแต่เวลา  10.00 - 17.00 น.  ต่อ 168, 138
4. ปรับค่าจ้างประจําปี , จัดเลี�ยงสังสรรค์ปีใหม่ 4. สําเนาวุฒิการศึกษา  1 ฉบับ (จันทร์ - เสาร์)   หรือดูรายละเอยีดเพิ�มเติมได้ที�

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้าน วทิยาศาสตร์การกฬีา / สาขาที�เกี�ยวข้อง

ไม่จาํกดัวุฒิ  * มปีระสบการณ์งานปูน งานก่อสร้าง งานทาสี จะพจิารณาเป็นพเิศษ *

ไม่จาํกดัวุฒิ  อ่านออก เขียนได้  ร่างกายแข็งแรง ขยนั อดทน เดนิทางสะดวก
ปวช. , ปวส. ช่างไฟฟ้า,อเิลคทรอนิค,เครื�องยนต์,โยธา หรืออื�น ๆ
 ม.6- ปวส. รักงานบริการ  ใช้งานคอมพวิเตอร์ Word , Excel ได้

4. ปรับค่าจ้างประจําปี , จัดเลี�ยงสังสรรค์ปีใหม่ 4. สําเนาวุฒิการศึกษา  1 ฉบับ (จันทร์ - เสาร์)   หรือดูรายละเอยีดเพิ�มเติมได้ที�
5. ส่วนลดอาหาร , ตรวจสุขภาพประจําปี 5. หนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี) www.ayutthayacitypark.com



ตาํแหน่ง    เจ้าหน้าที�ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์
โทรสาร  02 266 5104 E-mail   job@kasemkij.com

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 Sous Chef ช/ญ ไม่เกิน 45 ปี 1 ไม่จาํกดั มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 3 ปี

2 กุ๊กยโุรป ช/ญ 22 ปี ขึ�นไป 2 ไม่จาํกดั มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 1 ปี

3 กุ๊กไทย ช/ญ 22 ปี ขึ�นไป 1 ไม่จาํกดั มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 1 ปี

4 พนกังานเสิร์ฟ ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 1 ม.3 ขึ�นไป สามารถสื�อสารภาษาองักฤษได ้ เขา้กะได ้มีใจรักงานบริการ

5 พนกังานยกกระเป๋า ช 20 ปีขึ�นไป 1 ม.6 ขึ�นไป สามารถสื�อสารภาษาองักฤษได ้ เขา้กะได ้มีใจรักงานบริการ

        ขึ�นอยูก่บั

ประสบการณ์หรือ

ตามแต่ตกลง

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้        ชลธิชา
โทรศัพท์   02 233 8989

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"
ชื�อสถานประกอบการ  โรงแรมแคนทารี อยธุยา ประเภทกจิการ          โรงแรม 
สถานที�ตั�งเลขที�     168     หมู่ที�   1 ตาํบล       ธนู อาํเภอ     อทุยั จังหวดั  พระนครศรีอยธุยา

5 พนกังานยกกระเป๋า ช 20 ปีขึ�นไป 1 ม.6 ขึ�นไป สามารถสื�อสารภาษาองักฤษได ้ เขา้กะได ้มีใจรักงานบริการ

รวม 6 อตัรา
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ประเภทกจิการ______________________________________ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที�_____________________________________ 

ตําแหน่ง___________________________________________________________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 Operator  พนักงานฝ่ายผลติ,QC ชาย/หญงิ อายุไม่เกนิ 27 ปี 20 ม.6 ขึ�นไป 325 บาท/วนั 1.ค่าครองชีพ                    

2 Engineer ชาย/หญงิ อายุ 25-35 ปี 2 ปริญญาตรีวศิวกรรม ตามโครงสร้างบริษัท 2.ค่ากะ                               

3.ค่าอาหาร

4.เบี�ยขยนัรายเดอืน /รายปี

5.ค่าทกัษะ

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ ตําบล______________________อาํเภอ____________________ จังหวดั_____________________________________ 

บริษทั ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จาํกดั

34 1 บา้นชา้ง อุทยั พระนครศรีอยธุยา
สุภชั ยิ�มนอ้ย GA&HR

035-200565 035-200568 supachy@citizen.co.jp

ผลิตชิ�นส่วน อะไหล่ สาํหรับยานพาหนะ 140066417

6.รถรับส่ง

7.ประกนัชีวติและประกนัสุขภาพกลุ่ม

8.กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

9.โบนัสตามผลประกอบการ 

พจิารณาคนพกิารทางการ 10.ปรับเงนิประจาํปี  

เคลื�อนไหว 11.ของขวญัประจาํวนัเกดิ

12.ค่าภาษา

รวม 22 อตัรา 13.พนักงานฝ่ายผลติ, ปรับเป็นรายเดอืน

เมื�อผ่านทดลองงานป็น 9,750 บาท /เดอืน
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ตําแหน่ง____________________________________ 

โทรสาร_______________________________E-mail_____________________________________________________ 

ลาํดบั ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 Driver ช 25 - 35 ปี 1 ม.3 10 K+ (ค่า Level)+(ค่าตาํแหน่ง) รถรับส่งพนกังาน,ชุดยนิูฟอร์ม,ค่าส่องกลอ้ง

2 Technician ช 23 - 30  ปี 2 ปวส 13 K +(ค่า Level) ค่าขดั, ค่ายืน, ค่ากะ, ค่าระดบั

3 Purchase Officer  ญ  24 - 28  ปี 1 ปริญญาตรี 16-17 K (ค่า Level) ปรับเงินขึ�นประจาํปี, โบนสั

4 Engineer  Design ช/ญ  25 - 28  ปี 1 ปริญญาตรี 19 K (ค่า Level) ค่ารักษาพยาบาล, ท่องเที�ยวประจาํปี

กีฬาสี, งานเลี�ยงสังสรรคปี์ใหม่

รวม 5 อตัรา

จังหวดั______________ 

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

                                                           ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน  

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ ประเภทกจิการ_______________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ ตําบล______________________อาํเภอ____________________

ประกอบชิ�นส่วนนาฬิกาบริษทั รอยลั ไทม ์ซิตี�  จาํกดั

69 1 สนบัทึบ วงันอ้ย พระนครศรีอยธุยา

นางวรกมล   พลบาํรุง     เจา้หนา้ที�ฝ่ายบุคคล
035-745071-4 035-745070 worakamolp@citizen.co.jp

รวม 5 อตัรา
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ประเภทกจิการ___ผลติรถกอล์ฟไฟฟ้า มอไชด์ไฟฟ้า รถสามล้อ_________________

ตาํแหน่ง____เจ้าหน้าที�สรรหาและแรงงานสัมพนัธ์____________________________________ 

โทรสาร_____035-850819_____________________________E-mail___ayu_hr@huahemglee.com__________________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 พนกังานขาย ช/ญ 23-40 ปี หลายอตัรา ม 3 ขึ�นไป ตามโครงสร้าง  เบี�ยขยนั 400, 600, 1,000 บาท / ขา้วฟรี /  เบี�ยเลี�ยง

2 เจา้หนา้ที�การตลาด ช/ญ 23-30  ปี หลายอตัรา ป.ตรี ทุกสาขาที�เกี�ยวข้อง ตามโครงสร้าง โบนสัประจาํปี / ค่า Incentive / สวสัดิการงานมงคลสมรส

3 ช่างเชื�อม ช 25-40 ปี หลายอตัรา ไม่จํากดัวุฒิ ตามโครงสร้าง ค่าล่วงเวลาOT / งานแข่งขนักีฬา / งานจดัเลี�ยง/ขวญัถุงคลอดบุตร

ค่าคอมมิชชั�น / วนัหยุดพกัร้อน / ชุดฟอร์มบริษทั 

ท่องเที�ยวประจาํปี  / ตรวจสุขภาพ / ประกนัอุบติัเหตุ AIA

 กองทุนประกนัสงัคม / กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ/รางวลัตอบแทนช่วงอายุงาน

ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน

เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีพนกังาน และญาติเสียชีวิต

มีรถตูรั้บส่ง ตน้ทางนวนคร ปลายทางบางปะหนั

รวม 0 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้___คุณวนัเพญ็/คุณสมฤด_ี______________________________________

โทรศัพท์___081-7808118____________________________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ___บริษทั_เอช เซม มอเตอร์  จํากดั___________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�_____9_______หมู่ที�___3_____ตาํบล____ตานิ�ม__________________อาํเภอ___บางปะหัน_________________จังหวดั_พระนครศรีอยธุยา____________________________________5



ตาํแหน่ง   ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

โทรสาร    035 - 800216

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 จนท.สโตร์ ชาย 25 - 38 3 ปวช,ปวส 10,500 บาท/ขึ�นไป เบี�ยขยนั  300,500,800,1000  บาท./ เดอืน

2 การตลาด หญงิ 25 - 38 1 ป.ตรี 15,000 บาท/ขึ�นไป OT    /   โบนัสประจําปี  

3 จป.วชิาชีพ ช/ญ 25 - 38 1 ป.ตรี 25,000 บาท/ขึ�นไป ชุดฟอร์มพนักงาน 

4 จนท.บัญชี หญงิ 25 - 38 1 ปวช,ปวส 10,500 บาท/ขึ�นไป  ค่าตาํแหน่ง 1,000 – 10,000  บาท.

5 ไฟฟ้า ชาย 25 - 38 1 ปวส. ขึ�นไป 11,500 บาท/ขึ�นไป ค่าข้าววนัละ  10 บาท. 

6 จนท.technician ชาย 25-30 1 ปวช,ปวส 10,500 บาท/ขึ�นไป ค่ากะดกึ วนัละ  50 บาท.

7 พนกังาน QC หญงิ 20 ขึ�นไป 1 ม.6 ขึ�นไป 11,000 บาท/ขึ�นไป ตรวจสุขภาพประจําปี

หญงิ 20 ขึ�นไป 2 เกษียณอายุ

ชาย 20 ขึ�นไป 4 รถรับ – ส่ง  (บขส.อทุยั / เสนา / อยธุยา)

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้      นางสาวขวญัฤทยั  จันทร์เฉลยีว

โทรศัพท์    035-800213-5 E-mail  kwun2418@gmail.com

พนกังานผลติ8 ม.3 325/วนั

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่าง

ชื�อสถานประกอบการ  บริษัท  ภทัร  แอสเสท คอร์ปอเรชั�น  จํากดั ประเภทกจิการ    แพด็เกต็จิ�ง

สถานที�ตั�งเลขที�   88,89,89/1     หมู่ที�       9 ตาํบล      ธนู อาํเภอ           อทุยั จังหวดั  พระนครศรีอยธุยา 6



ตําแหน่ง     เจ้าหน้าที�แผนกทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ :  035 - 350766 - 68   ต่อ   0   หรือ   301 โทรสาร   :    035 - 350769 E-mail  :   fskhr@fskt.co.th 

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

ม. 6 9,900 บาท/เดือน  - ค่ากะ      120 บาท/คนื

ปวช. ขึ�นไป 10,400 บาท/ เดือน  - ค่าทําในวนัหยดุ   จ่ายอตัรา  1.5  เท่า

 - รถรับ - ส่ง  สาย รังสิต, อยธุยา, บ้านสร้าง

 - กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ,  ประกันชีวติกลุ่ม

 - พกัร้อน 6 - 15 วนั   สะสมได้ไม่เกิน  20 วนั

พนักงานแผนกผลติ

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ     บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จํากดั ประเภทกจิการ  ผลติ  และจําหน่ายเครื�องมือตดั  เจาะ  กลงึ  ทุกชนิด
สถานที�ตั�งเลขที�    101    หมู่ที�   1 ตําบล  บ้านเลน อาํเภอ    บางปะอนิ

ทํางาน จันทร์ - ศุกร์ (หยุด เสาร์ - อาทิตย์ )   เวลาทํางาน  กะเช้า 08.30 - 17.00 น.    กะกลางคืน 17.00  - 01.30 น.

จังหวดั   พระนครศรีอยธุยา
บุคคลที�สามารถติดต่อได้      นางสุพตัรา   ตรีพุทธ / นางสาวนริศรา  พุ่มจําปา

พนักงานแผนกผลติ   สามารถใช้เครื�องกลงึ, กดั, ไส  ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

ชาย / 

หญิง
ไม่เกนิ 30 ปี จํานวนมาก1

 - พกัร้อน 6 - 15 วนั   สะสมได้ไม่เกิน  20 วนั

 - ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 5,000 บาท  (พนักงาน และครอบครัว)

 - เงินช่วยเหลือครอบครัว, แต่งงาน, คลอดบุตร, ฌาปนกิจ

 - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง (กรณีนํารถมาทํางาน)

 - ชุดพนักงานฟรี

 - ข้าวเปล่าฟรี    (อาหารจานละ 15 บาท)

รวม อตัรา

*** ทุกตําแหน่งจ้างเป็น  พนักงานประจํา รายเดอืน ***

ทํางาน จันทร์ - ศุกร์ (หยุด เสาร์ - อาทิตย์ )   เวลาทํางาน  กะเช้า 08.30 - 17.00 น.    กะกลางคืน 17.00  - 01.30 น.

*** ค่าจ้าง  ยงัไม่รวมค่าล่วงเวลาและสวสัดกิารอื�นๆ   พ้นทดลองงานปรับค่าจ้างอกีครั�ง ***
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ตาํแหน่ง    เจ้าหน้าที�บุคคล                                   .

โทรสาร_______________________________  

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ช่างเทคนิค - - หลายอตัรา ปวช.ขึ�นไป ช่าง ทุกสาขา ตามโครงสร้างบริษทั

2 พนักงานฝ่ายผลติ - - หลายอตัรา ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทั

3 พนักงานขบัรถยก - - หลายอตัรา ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทั

4 ช่างไฟฟ้า ชาย - หลายอตัรา ปวส.ไฟฟ้า ตามโครงสร้างบริษทั

รวม หลายอตัรา อตัรา

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

ชื�อสถานประกอบการ   บริษทั อยธุยากล๊าส อนิดสัทรี จํากดั ประเภทกจิการ    ผลติและจําหน่ายขวดแก้ว

สถานที�ตั�งเลขที�    55           หมู่ที�   3                .ตาํบล   สามบัณฑติ อาํเภอ    อทุัย                            . จังหวดั  อยธุยา            .

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้              คุณเบญจรงค์  กลิ�นแก้ว                 

โทรศัพท์   035 334 126                                     E-mail    benjarong.k@bgiglass.com   .
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ประเภทกจิการ__ผลติเครื�องดื�ม คาลพสิ แลกโตะ__________ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที�________0105556052807________________________ 

ตําแหน่ง_____รองผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ________________ 

โทรสาร____-___________________________ E-mail_chaweewan.u@calpis-osotspa.co.th____

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 Technician/Utility ช 25-40 4 ปวส.-ปริญญา ไฟฟ้า ตามประสบการณ์ ประสบการณ์ 3 ปี

2 Sr.Technician/production ช 25-35 5 ปวส.-ปริญญา ไฟฟ้า ตามประสบการณ์ สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้

3 Operator / Mixing ช 20-35 5 ม.6-ปริญญาตรี ตามประสบการณ์ คํานวน,ชั�งตวงวตัถุดิบ

4 Operator / Packing ช 20-35 10 ม.6-ปริญญาตรี ตามประสบการณ์ ควบคุมเครื�องจักร

5 Staff / QC ญ 22-30 2 ปริญญา จุลชีววทิยา ตามประสบการณ์ ตรวจสอบคุณภาพ

6 Operator / QC ช/ญ 25-35 3 ปริญญา จุลชีววทิยา ตามประสบการณ์ ตรวจสอบคุณภาพ

รวม 29 อตัรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__นางสาวฉววีรรณ  อ้วนงาม__________

โทรศัพท์___035-959780, 081-8520235______________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมงีานทาํ"
ชื�อสถานประกอบการ__บริษัท คาลพสิ โอสถสภา จํากดั____________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____48/9___หมู่ที�___7_____ ตําบล_คลองสวนพล_ู___อาํเภอ_พระนครศรีอยุธยา_ จังหวดั____พระนครศรีอยุธยา_______________ 9



บริษทั แอด๊วานซ์ เอน็จิเนียร์ริ�ง ชาแนล จาํกดั

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการใหบ้ริการตรวจสอบและคดัแยกของเสียซึ� งมีปัญหาดา้นคุณภาพ ใหก้บัอุตสาหกรรม ฮาร์ดดิสค,์

อีเลคทรอนิกส์, ชิ�นส่วนเกี�ยวกบัอุตสาหกรรมรถยนต ์ และอื�น ๆ

40/8 หมู่ที� : 5

เชียงรากนอ้ย อาํเภอ : บางปะอิน จังหวดั : พระนครศรีอยธุยา 13180

คุณเสกสรรค ์ สายสี ตําแหน่ง : เจา้หนา้ที�ฝ่ายบุคคล

083-0144722 , 035-746005 ต่อ 13 โทรสาร : 035-746007 E-mail : seksan.s@inspection-aec.com

ลาํดับ เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา

1 หญิง 20-35 ปี 50 ม.3 ขึ�นไป

2 หญิง 25-35 ปี 5 ปวส. ขึ�นไป

3 หญิง 25-35 ปี 5 ปริญญาตรี ขึ�นไป

4 ชาย 21-35 ปี 3 ม.3 ขึ�นไป

5 ชาย 21-35 ปี 3 ม.3 ขึ�นไป

สวสัดิการ เอกสารการสมัคร

1. โบนสัประจาํปี 1.

2. ค่าล่วงเวลา OT 2.

3. เบี�ยขยนั 3.

4. ปรับค่าจา้งประจาํปี 4.

5. ใหม่ 5.

6.

7.

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง

Driver (พนกังานขบัรถ) 500/วนั (รวมสวสัดิการ)

500/วนั (รวมสวสัดิการ)

18,000/เดือน ขึ�นอยูก่บัประสบการณ์ (ไม่รวมสวสัดิการ)

18,000/เดือน ขึ�นอยูก่บัประสบการณ์ (ไม่รวมสวสัดิการ)

500/วนั (รวมสวสัดิการ)

อตัราค่าจ้าง

Store (พนกังานคลงัสินคา้)

Sale Engineer (พนกังานขาย)

Supervisor (หวัหนา้งาน)

Operator (พนกังานฝ่ายผลิต)

ชื�อตําแหน่ง

สถานที�ตั�งเลขที� :

ประเภทกจิการ :

ชื�อสถานประกอบการ :

รูปถ่าย 1 นิ�ว 1 รูป

หนงัสือรับรองการทาํงาน

สาํเนาใบเกณฑท์หาร

สาํเนาใบขบัขี� 1 ฉบบั

สาํเนาวฒิุการศึกษา 1 ฉบบั

สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั

สาํเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั

โทรศัพท์ :

บุคคลที�สามารถติดต่อได้ :

ตําบล :
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ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วฒุ/ิสาขา อัตราคา่จา้ง ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวัสดกิาร

1 พนักงานตรวจคน้ผูโ้ดยสาร (X-ray) ช/ญ 18-45 50 ปวช.ขึ�นไป 514-587 บาท/วัน ตรวจคน้ผูโ้ดยสารกอ่นขึ�นเครื�อง,

ตรวจสมัภาระตา่งๆ ฯลฯ (ประจําสนามบนิสวุรรณภมู)ิ

2 เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภัย (Airport Guard) ช/ญ 18-35 30 ม.3 ขึ�นไป 425 บาท/วัน รักษาความปลอดภัยภายในสนามบนิสวุรรณภมู ิ(ประจําสนามบนิสวุรรณภมู)ิ

3 พนักงานรักษาความปลอดภัยสายการบนิ (Security Agent) ช/ญ 20-45 30 ม.6 ขึ�นไป 487-610 บาท/วัน อํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้บรเิวณเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ

ตรวจคน้เจา้หนา้ที�ที�เขา้ปฏบิัตหินา้ที�ภายในตัวเครื�องบนิฯลฯ (ประจําสนามบนิสวุรรณภมู)ิ

4 เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภัย(General Guard) ช/ญ 25-45 10 ม.3 ขึ�นไป 497-600 บาทขึ�นไป สถานที�ทํางาน คลังนํ�ามันบางจาก,กสทช.,

ตกึ,Citibang Bangkok postคลองเตย,ฯลฯ

สถานที�ทํางาน SQ1, Citibank

โรงแรม W Bangkok ฯลฯ

สวสัดกิาร : ฟร ีบา้นพัก 2 เดอืน, เบี�ยขยัน,

เงนิเบกิลว่งหนา้, โบนัสประจําปี, ฟร ีรถรับ -

สง่พนักงาน, ฟร ีเปิดบัญช+ีATM, ฟร ีอาหาร

ระหวา่งฝึกอบรม, ฟร ีตรวจสขุภาพประจําปี,

ลากจิ 8วัน/ปี, มกีารปรับตําแหน่งและคา่จา้ง

ตามระยะเวลาทํางาน ฯลฯ

รวม 121 อัตรา

ตําแหน่งงานวา่ง

สถานที�ตั �งเลขที�_อาคารล็อกซเลย่ช์ั �น 1 เลขที� 102 ถนน ณ ระนอง แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ__

บคุคลที�สามารถตดิตอ่ได_้_______ชนะชยั เอี�ยมสพุรรณ________ตําแหน่ง______เจา้หนา้ที�สรรหาบคุลากร__________

โทรศัพท_์__092-6376760___โทรสาร___________E-mail__Chanachaii@asmpro.co.th___

บรษัิท รักษาความปลอดภยั เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท ์จํากดั   ประเภทกจิการ....รักษาความปลอดภยั 11



ประเภทกจิการ_____ธุรกจิบริการ_________________________________ทะเบียนนิตบุิคคลเลขที�_____________________________________ 

ตาํแหน่ง___________________________________________________________ เจ้าหน้าที�สรรหาบุคคลากร

โทรสาร__________________________________ E-mail___salisa.j@pttbsa.com____________________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ช่างเทคนิค ช 22 ปี ขึ�นไป 10 ปวส.ทุกสาขา 14,500 + บาท งานดูแลอาคาร ระบบนํ� า-ไฟ ซ่อมบาํรุงรักษา

อุปกรณ์ต่างๆ

2 วศิวกรรม ช 22 - 30 ปี 5 ป.ตรี-ป.โท วศิวกรรม 20,000 + บาท
ควบคุมและบริหารงานโครงการ วเิคราะห์และ

พฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ

3 ผูช่้วยงานกฎหมาย ช-ญ 28 - 35 ปี 5 ป.ตรี / นิติศาสตร์ 18,000 + บาท งานกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั(ลาํลูกกา)

5  พนกังานบริหารทั�วไป ญ 22 - 30 ปี 5 ป.ตรี / ทุกสาขา 15,000 + บาท รองรับงานดา้นเอกสาร ของฝ่ายคุณภาพ

ความปลอดภยั และสิ�งแวดลอ้ม (สนญ.ปตท.)

4 พนกังานปฏิบติัการ ช 20 - 32 ปี 5 ปวส. / ช่างทุกสาขา 14,500 + บาท
งานรับเก็บจ่ายนํ� ามนัทุกผลิตภณัฑ ์งานรับนํ� ามนั

ทางท่อ
9 พนกังานบญัชี ญ 22 - 30 ปี 5 ป.ตรี 16000 + บาท งานดา้นเอกสารบญัชี ประสานงาน งาน Invoice

6 Administrative Assistant ญ 21 - 30 ปี 5 ป.ตรี / ทุกสาขา 15,000 + บาท งานเอกสารและงานเลขา (สนญ.ปตท.)

7 Call Center IT ช-ญ 22 - 30 ปี 20 ปวส.-ป.ตรี 12,700-18,000 + บาท

ใหข้อ้มูลและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทางโทรศพัท ์

รวมถึงตอบขอ้ซกัถามต่างๆเกี�ยวกบั IT  และ

สามารถแกไ้ขปัญหาจดัการกบัขอ้ร้องเรียนที�เกิดขึ�น

8 IT Support ช-ญ 23 - 30 ปี 10 ป.ตรี 16,000 + บาท
มีความรู้ดา้น Microsoft Office, Hardware, Software 

Printer ,Wireless ,Remote,server
10 พนกังานขบัรถ ช 21 - 45 ปี 5 ม.3 - ปวส. 11,700 + ขบัรถใหผู้บ้ริหาร ขบัรถส่วนกลางบริษทัฯ

รวม 75 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__นางสาวศลษิา  จิตรประพตัร์________________________________________

โทรศัพท์___098-3897856____________________________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมีงานทํา"
ชื�อสถานประกอบการ__บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั_____________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�___555/1_________หมู่ที�________ตาํบล__จตุจักร____________________อาํเภอ___จตุจักร_________________จังหวดั__กรุงเทพมหานคร___________________________________ 12



ชื�อสถานประกอบการ_______บ. ไทยนิปปอนฟูดส์ จก. ( Thai Nippon Foods Co.,Ltd. )  _________ ประเภทกจิการ _____ผลติอาหารแปรรูปแช่แข็ง_______

ตาํแหน่ง_____HR Section Manager______

โทรสาร__________035-330084____________ E-mail : yutthana.l@tnf.co.th

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ช่างไฟฟ้า Maintenance ซ่อมเครื�องจักร - 20 ปีขึ�นไป 4 ปวส. ช่างไฟฟ้า ตามโครงสร้างบริษทั 1. เบี�ยขยัน

2 IT Support - 25 ปีขึ�นไป 1 ป.ตรี สาขาคอมพวิเตอร์ ตามโครงสร้างบริษทั 2. เงินช่วยค่าอาหาร  , ข้าวฟรั

3 IT Supervisor - 30 ปีขึ�นไป 1 ป.ตรี สาขาคอมพวิเตอร์ ตามโครงสร้างบริษทั 3. ค่ากะ , ค่าครองชีพ , ค่าวุฒิการศึกษา

4 Production Supervisor - 25 ปีขึ�นไป 2 ป.ตรี สาขาเทคโนโลยอีาหาร, ตามโครงสร้างบริษทั 4. โบนัสประจําปี , ปรับค่าจ้างประจําปี

5 QC Supervisor - 25 ปีขึ�นไป 1 วทิยาศาสตร์อาหาร หรือ ที�เกี�ยวขอ้ง ตามโครงสร้างบริษทั 6. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

โทรศัพท์___035-330046 - 52 ต่อ 1__________________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

สถานที�ตั�งเลขที�______1/21____หมู่ที�__5____ ตาํบล__คานหาม___ อาํเภอ_____อทุยั_______________ จังหวดั____พระนครศรีอยธุยา_________________

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้_______ยทุธนา ลิ�มอยู่สวสัดิ�________

5 QC Supervisor - 25 ปีขึ�นไป 1 วทิยาศาสตร์อาหาร หรือ ที�เกี�ยวขอ้ง ตามโครงสร้างบริษทั 6. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม 7.  ประกนักลุ่ม , (ประกนัสุขภาพ OPD , IPD , ทําฟัน )

การแปรรูปอาหาร 8. ชุดยูนิฟอร์อม , รองเท้า ฟรี

มีความรู้เกี�ยวกบั Food Safety, GMP 9. ตรวจสุขภาพประจําปี

HACCP, BRC, FSSC System

รวม 9 อตัรา
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ประเภทกจิการ______________________________________ ทะเบียนนิตบุิคคลเลขที�_____________________________________ 

ตาํแหน่ง___________________________________________________________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 Supevisor ( Stamping ) ชาย 30-45 1 ปวส.ทุกสาขา ตามโครงสร้างบริษัทฯ  - ทุกตาํแหน่งเป็นพนักงานรายเดอืน

2 Clerk Production  ( หยดุ ส. - อา.) หญงิ 22 - 35 1 ปวส.ทุกสาขา ตามโครงสร้างบริษัทฯ  - ค่าอาหาร 20 บาท / วนั

3 QC Inspector หญงิ 20 - 35 5 ม.6 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัทฯ  - ค่าเดนิทาง  35 บาท / วนั

4 Technician ( Facility ) ชาย 20 - 35 1 ปวส.ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัทฯ  - ค่ากะดกึ  40 บาท / วนั

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมีงานทํา"
ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________จังหวดั_____________________________________ 

บริษัท เซคซั�น เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จํากดั

ชิ�นส่วนอเิลค็ทรอนิกส์ 0105548097899

99                                 9                          ธนู                                  อุทยั                                                    พระนครศรีอยุธยา

คุณกญัจนา  อนิทฤทธิ�                                                             เจ้าหน้าที�แผนกบุคคล

035 - 800100                                                 035 - 330187                                                                      gunjana@seksun.co.th

4 Technician ( Facility ) ชาย 20 - 35 1 ปวส.ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัทฯ  - ค่ากะดกึ  40 บาท / วนั

 - เบี�ยขยนั 700 บาท / เดอืน

 - กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

 - รถตู้ รับ - ส่ง ( สายอยธุยา,เสนา,บางบาล,

อ่างทอง , วงัน้อย )

รวม 8 อตัรา

14



ตาํแหน่ง_____HR Officer__________________________________________________________ 

โทรสาร_____035-351706_____________________________E-mail______iptl_admin@innovalues.com_______________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 พนกังานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีขึ�นไป 10 ม.3  ขึ�นไป สวสัดกิารบรษิทั

2 พนกังานตรวจสอบคุณภาพ (ใชเ้ครื�องมือวดัได ้) หญิง 18 ปีขึ�นไป 10 ม.3  ขึ�นไป 1. อาหารฟรี วนัละ 1 มื�อ  เที�ยงวนั/เที�ยงคนื

3 ช่างเทคนิค ( คุมเครื�อง CNC ) ชาย 20 ปีขึ�นไป 20 ปวส.ขึ�นไป 2. ค่ากะ 40 บาท/วนั 

4 ช่างควบคุมคุณภาพ  (มีทกัษะเครื�องมือวดั ) ชาย 20 ปีขึ�นไป 20 ปวส.ขึ�นไป 3. ยูนิฟอร์มและแจ็คเกต็    

5. เบี�ยขยนัรายปี 1,000-3,000 บาท  

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_บริษัทอนิโนแวลูส์ พริซิซั�น (ประเทศไทย) จํากดั_______ประเภทกจิการ_______________อเิลก็ทรอนิกส์________________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�______83______หมู่ที�__2___ ตาํบล____บ้านเลน___________อาํเภอ____บางปะอนิ________จังหวดั_พระนครศรีอยธุยา______________________________ 

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้________นายจักรนรินทร์  อยู่เนียม__________________________________

โทรศัพท์____035-351701-5_ต่อ 2503______________________

5. เบี�ยขยนัรายปี 1,000-3,000 บาท  

6. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 5% - 10% 

7. ค่ารักษาพยาบาล 10,000 ต่อปี 

8.เบี�ยขยนัรายปี 1,000-3,000 บาท /โบนัส

รวม 60 อตัรา 9.ตรวจสุขภาพประจําปี

10.รถรับส่ง สายบางปะอนิ/อยุธยา รังสิต/กอล์ฟ

/โรจนะ

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
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ประเภทกจิการ_____ศนูยก์ระจายสินคา้____________

ตาํแหน่ง___HR Pratnering Manager_______________

โทรสาร__________________________________ E-mail___sonchat.p@dksh.com________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานคลงัสินค้า ช-ญ 18-40 10 ม.3ขึ�นไป 9,600 บาท

2 พนักงานขบัรถโฟล์คลฟิ ช-ญ 18-40 10 ม.3ขึ�นไป 9,900 บาท มีใบอนุญาตขิบัขี�รถยนต์ 

มีใบCertificateจะพจิารณาเป็นพเิศษ

รวม 20 อตัรา

จังหวดั__พระนครศรีอยธุยา______________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้___________สนฉตัร ภู่ทอง ___________________

โทรศัพท์_081-2579229, 095-3759410________

ชื�อสถานประกอบการ___บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั____________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�___939_____หมู่ที�__2___ ตาํบล___คลองจิก_________อาํเภอ___บางปะอิน_______ 16



ประเภทกจิการ______________________________________ ทะเบียนนิตบุิคคลเลขที�_____________________________________ 

ตาํแหน่ง___________________________________________________________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ช่างเทคนิค ชาย 25 - 35 5 ปวส ตามตกลง เบี�ยขยนั

2 พนักงาน QC ชาย 25 - 30 10 ม.6 , ปวช , ปวส ตามตกลง ค่าครองชีพ

3 พนักงานฝ่ายผลติ ชาย 25 - 35 20 ม.6 , ปวช , ปวส ตามตกลง ค่ากะ

4 พนักงานขบัรถผู้บริหาร ชาย 25 - 45 2 ม.6 , ปวช , ปวส ตามตกลง ค่าเบี�ยพเิศษ

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________จังหวดั_____________________________________ 

     14 มกราคม   2563  บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จํากดั   ผลติเม็ดพลาสตกิ

    77                         2                      บ้านเลน                       บางปะอนิ                                            พระนครศรีอยธุยา

นส. ฉตัรวลี  ทรงความเจริญ เจ้าหน้าที�ฝ่ายบคุคล

  035 - 350720  ตอ่   241   035 - 350716 chatwalee.sb@om.asahi-kasei.co.jp

4 พนักงานขบัรถผู้บริหาร ชาย 25 - 45 2 ม.6 , ปวช , ปวส ตามตกลง ค่าเบี�ยพเิศษ

5 โบนัสประจําปี

6 กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ , กองทุนประกนัสังคม

7 ชุดยูนิฟอร์ม , รถรับส่ง

8 ค่ารักษาพยาบาล , ค่าทําฟัน , สวสัดกิารอื�น ๆ 

รวม 37 อตัรา
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จํากดั

ประเภทกจิการ_______Die Cutting_______________________________ทะเบียนนิติบุคคลเลขที�___0105561041257__________________________________ 

ตําแหน่ง___HR  Officer___________________________________________________ 

โทรสาร__-________________________________ E-mail:____sinchai.s@daxtechth.com

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 Technician ชาย ไม่เกนิ35ปี 1 ปวส. A/N ปฏิบัติงานซ่อมแก้ไข บํารุงรักษาเครื�องจักร

2 ล่าม (ภาษาจีน) ชาย-หญงิ ไม่เกนิ35ปี 1 ปริญญาตรี A/N แปลเอกสาร และติดต่อกบัลูกค้า

3  Supervisor ชาย-หญงิ ไม่เกนิ35ปี 1 ปริญญาตรี A/N ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลติ

4 HR. ชาย-หญงิ ไม่เกนิ35ปี 1 ป.ตรี นิติศาสตร์ A/N งานด้านกฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ 

5 IT Support ชาย ไม่เกนิ35ปี 1 ปวส. A/N ติดตั�งระบบปฏิบัติการ Windows ต่างๆ

รวม 5 อตัรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__นางสาว ฐิติชญาน์ พ่วงทรัพย์________________________________________

โทรศัพท์____035-355403___________________________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมงีานทาํ"
ชื�อสถานประกอบการ บริษัท ต๋าเซียง นิว เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากดั

สถานที�ตั�งเลขที�_____190_______หมู่ที�_1_______ตําบล__บ้านเลน__________________อาํเภอ__บางปะอนิ__________________จังหวดั__พระนครศรีอยุธยา___________________________________ 18



ประเภทกจิการ_____ธุรกจิบริการ_________________________________ทะเบียนนิตบุิคคลเลขที�_____________________________________ 

ตาํแหน่ง___________________________________________________________ เจ้าหน้าที�สรรหาบุคคลากร

โทรสาร__________________________________ E-mail___salisa.j@pttbsa.com____________________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ช่างเทคนิค ช 22 ปี ขึ�นไป 10 ปวส.ทุกสาขา 14,500 + บาท งานดูแลอาคาร ระบบนํ� า-ไฟ ซ่อมบาํรุงรักษา

อุปกรณ์ต่างๆ

2 วศิวกรรม ช 22 - 30 ปี 5 ป.ตรี-ป.โท วศิวกรรม 20,000 + บาท
ควบคุมและบริหารงานโครงการ วเิคราะห์และ

พฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ

3 ผูช่้วยงานกฎหมาย ช-ญ 28 - 35 ปี 5 ป.ตรี / นิติศาสตร์ 18,000 + บาท งานกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั(ลาํลูกกา)

5  พนกังานบริหารทั�วไป ญ 22 - 30 ปี 5 ป.ตรี / ทุกสาขา 15,000 + บาท รองรับงานดา้นเอกสาร ของฝ่ายคุณภาพ

ความปลอดภยั และสิ�งแวดลอ้ม (สนญ.ปตท.)

4 พนกังานปฏิบติัการ ช 20 - 32 ปี 5 ปวส. / ช่างทุกสาขา 14,500 + บาท
งานรับเก็บจ่ายนํ� ามนัทุกผลิตภณัฑ ์งานรับนํ� ามนั

ทางท่อ
9 พนกังานบญัชี ญ 22 - 30 ปี 5 ป.ตรี 16000 + บาท งานดา้นเอกสารบญัชี ประสานงาน งาน Invoice

6 Administrative Assistant ญ 21 - 30 ปี 5 ป.ตรี / ทุกสาขา 15,000 + บาท งานเอกสารและงานเลขา (สนญ.ปตท.)

7 Call Center IT ช-ญ 22 - 30 ปี 20 ปวส.-ป.ตรี 12,700-18,000 + บาท

ใหข้อ้มูลและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทางโทรศพัท ์

รวมถึงตอบขอ้ซกัถามต่างๆเกี�ยวกบั IT  และ

สามารถแกไ้ขปัญหาจดัการกบัขอ้ร้องเรียนที�เกิดขึ�น

8 IT Support ช-ญ 23 - 30 ปี 10 ป.ตรี 16,000 + บาท
มีความรู้ดา้น Microsoft Office, Hardware, Software 

Printer ,Wireless ,Remote,server
10 พนกังานขบัรถ ช 21 - 45 ปี 5 ม.3 - ปวส. 11,700 + ขบัรถใหผู้บ้ริหาร ขบัรถส่วนกลางบริษทัฯ

รวม 75 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__นางสาวศลษิา  จิตรประพตัร์________________________________________

โทรศัพท์___098-3897856____________________________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมีงานทํา"
ชื�อสถานประกอบการ__บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั_____________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�___555/1_________หมู่ที�________ตาํบล__จตุจักร____________________อาํเภอ___จตุจักร_________________จังหวดั__กรุงเทพมหานคร___________________________________ 19



ประเภทกจิการ   ศูนย์บริการและจําหน่ายรถยนต์ ทะเบียนนิตบุิคคลเลขที�       0145536000127

ตาํแหน่ง         ธุรการบุคคล

โทรสาร           035-333226 E-mail    m_sangsopa@hotmail.com

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ที�ปรึกษาการขายรถยนต์ ชาย/หญงิ 20 ปีขึ�นไป 10 ปวส./ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษัท ขับรถยนต์ได้ ,มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

2 ที�ปรึกษาด้านการบริการ ชาย/หญงิ 20 ปีขึ�นไป 2 ปวส./ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษัท ขับรถยนต์ได้ ,มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

3 ช่างเทคนิค ชาย 20 ปีขึ�นไป 2 ปวช./ปวส.ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

4 คนสวน ชาย 20 ปีขึ�นไป 2 - ตามโครงสร้างบริษัท

5 แม่บ้าน หญงิ 20 ปีขึ�นไป 2 - ตามโครงสร้างบริษัท

6 พนักงานคาร์แคร์ ชาย/หญงิ 20 ปีขึ�นไป 2 - ตามโครงสร้างบริษัท
รวม 20 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้       อษุา  แสงโสภา

โทรศัพท์     035-333222-786

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมีงานทํา"
ชื�อสถานประกอบการ  บริษัท  เอ  พ ี  เอม็  คาร์มาร์ท  จํากดั

สถานที�ตั�งเลขที�          99              หมู่ที�       3 ตาํบล      บ้านกรด อาํเภอ         บางปะอนิ จังหวดั       พระนครศรีอยธุยา 20



ประเภทกจิการ__ผลติกล่องกระดาษลูกฟูก ทะเบียนนิตบุิคคลเลขที�_____________________________________ 

ตาํแหน่ง____HR&Dcc

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 บัญชี ช/ญ 23-45 2 ปวส.ขึ�นไป ตามกฎหมาย

2 QC ตรวจงานฝ่ายผลติ ช/ญ 23-45 2 ปวส.ขึ�นไป ตามกฎหมาย+OT

3 ธุรการฝ่ายผลติ ช/ญ 23-45 2 ปวส.ขึ�นไป ตามกฎหมาย

4 ขบัรถส่งของ ช 23-45 2 ปวส.ขึ�นไป ตามกฎหมาย

5 ฝ่ายผลติ ช/ญ 23-45 10 ม.3 ขึ�นไป ตามกฎหมาย

6 HR/เจ้าหน้าที�ควบคุมเอกสาร ช/ญ 23-45 1 ปวส.ขึ�นไป ตามกฎหมาย

รวม อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้___พรพมิล ทองรัก

โทรศัพท์___081-3652965

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมีงานทํา"
ชื�อสถานประกอบการ__บริษทั เภสรา อตุสาหกรรม จํากดั

สถานที�ตั�งเลขที�_24 หมู่ที�__9 ตาํบล_บ้านหีบ อาํเภอ___อทุัย จังหวดั______พระนครศรีอยธุยา 21



ตาํแหน่ง__________ฝ่ายบุคคล__________________ 

โทรสาร_____035-241110________ E-mail___riverview05@hotmail.com_________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานเสริฟ ช/ญ 25-35 5 คน ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท บริการลูกค้า

2 พนักงานรักษาความปลอดภยั ช 30 UP 2 คน ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท

3 พนักงานขับรถ ช 35 UP 2 คน ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท รู้เส้นทางในกรุงเทพ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

4 พนักงานยกกระเป๋า ช/ญ 40 UP 3 คน ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท

5 พนักงานจัดเลี�ยง ช 30 UP 3 คน ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท

6 พนักงานต้อนรับ ช/ญ 35 UP 2 คน ปวส. ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท

7 ช่างซ่อมบํารุง ช 23 UP 2 ปวช. ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท

รวม 14 คน อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์____035-241444__________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"
ชื�อสถานประกอบการ____บริษัท  นําชัยเสรีโฮลดิ�ง จํากดั______________________ประเภทกจิการ______โรงแรมริเวอร์ววิเพลส_____________________________

สถานที�ตั�งเลขที�__ก.35/5_____หมู่ที�__1__ ตาํบล_หอรัตนไชย_ อาํเภอ  พระนครศรีอยธุยา จังหวดั_พระนครศรีอยธุยา 22



ประเภทกจิการ สื�อสารและคมนาคม ทะเบียนนิติบุคคลเลขที�_____________________________________ 

ตําแหน่ง ฝ่ายบุคคล

โทรสาร__________________________________E-mail Annthikarn_Khu@truecorp.co.th,arnirut_pha@truecorp.co.th

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1
Specia Sales Force ( Part Time เลอืกวนัทํางานได)้ ช/ญ 18 + 20 ม.3 ขึ�นไป วนัละ330+คา่คอมฯ เป็น Sales Internet ตามบา้น เขา้ชมุชน

2
Specia Sales  Force ( เต็มเวลา ) ช/ญ 18+ 15 ม.6 ขึ�นไป 10000+คา่คอมฯ เป็น Sales Internet ตามบา้น เขา้ชมุชน

3
Specia Sales Force ECO ( เต็มเวลา ) ช/ญ 18+ 2 ม.6 ขึ�นไป 10000+คา่คอมฯ เป็น Sales สรรหารา้นคา้สมัคร True You

4
Specia Sales Force Leader (เต็มเวลา ) ช/ญ 20 + 5 ม.6 ขึ�นไป 13000+คา่คอมฯ บรหิารทมี Sales  ขาย Internet ตามบา้น เขา้ชมุชน

5
PC ประจําบทู 7-eleven (เต็มเวลา ) ช/ญ 20 + 5 ม.6 ขึ�นไป 10000+คา่คอมฯ เป็นSales ตั �งบทูหนา้7-11

6
Sr.Account Executive/Account Executive ช/ญ 25 + 5 ป.ตร ีสาขา IT/Computer หรอืที�เกี�ยวขอ้ง 18000+คา่คอมฯ เป็น Sales Internet เขา้โรงงานอตุสาหกรรม

7
Head  Of Proince ประจําจังหวดัสระบรุี ช/ญ 26 + 1 MBA/บรหิารธรุกจิ/เกี�ยวขอ้งงานขาย 30,000 +คา่คอม ผูจั้ดการดแูลยอดขายทกุสนิคา้ในจังหวดัสระบรุี

สวัสดกิาร

 ประกนัสงัคม

รวม อตัรา ประกนัสขุภาพ

ชคุยนูฟิอรม์

คา่คอมมชิชั�น

คา่นํ�ามนั

บุคคลที�สามารถติดต่อได้ อรรธิกานต์ คาํสุข

โทรศัพท์ 089-1111189

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมีงานทํา"
ชื�อสถานประกอบการ บริษัท ทรูดิสทริบิวชั�น แอนด์ เซลส์ จํากดั

สถานที�ตั�งเลขที� 165/26-30 หมู่ที� 3 ถ.สายเอเชีย ตําบล คลองสวนพลู อาํเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวดั พระนครศรีอยุธยา 13000 23



ตาํแหน่ง____________________________________ หัวหน้างานอาวุโสบุคคล,ผจก.แผนกบุคคล

โทรสาร_______________________________035-229522

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานธุรการบุคคล ชาย-หญงิ 20-35 ปี 1 ปวส.ขึ�นไป ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี� 

2 พนักงานการเงิน หญงิ 20-30 ปี 1 ปวส.ขึ�นไป -

3 ช่างซ่อมตวัถงัและสี ชาย 20-35 ปี 2 - ช่างขัดสี,ช่างพ่นสี ,เคาะ,ประกอบตัวถัง

4 ช่างยนต์ ชาย 20-35 ปี 2 ปวส.ขึ�นไป -

5 พนักงานรับรถประเมินราคา ชาย-หญงิ 20-35 ปี 2 ปวส.ขึ�นไป -

6 ช่างตดิอปุกรณ์รถใหม่ ชาย 20-30 ปี 1 ปวส.ขึ�นไป -

7 พนักงานขาย ชาย-หญงิ 20-30 ปี 2 ปวส.ขึ�นไป ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี� (สายเอเซีย,เสนา,ลาดบัวหลวง)

8 พนักงานขบัรถประจําตาํแหน่ง ชาย 20-30 ปี 2 ม.3ขึ�นไป -

9 เดก็พเิศษ (พกิาร) ชาย 20-35 ปี 4 - -

10 พนักงานขบัรถใหม่ ชาย 20-35 ปี 2 - ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี� สามารถปฏิบัติล่วงเวลาได้

11 พนักงานคาร์สปา ชาย-หญงิ 18 ปีขึ�นไป 5 - -

รวม 24 อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้___คุณเยาวลกัษณ์ , คุณนวลปราง _____

โทรศัพท์__035-334000 ต่อ 1812-1815____________ E-mail : personal_ho@toyotaayutthaya.com

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ__บริษทั โตโยต้าอยธุยา จํากดั_____________________ประเภทกจิการ____ขายรถยนต์และรับซ่อมรถยนต์โตโยต้า_____

สถานที�ตั�งเลขที�____111_____หมู่ที�___3___ ตาํบล_คลองสวนพลู____อาํเภอ_พระนครศรีอยธุยา จังหวดั__พระนครศรีอยธุยา_____ 24



ตําแหน่ง______ผู้ช่วยผู้จัดการ____

โทรสาร 02- 331-5634

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวัสดิการ

1 เจ้าหน้าที�ปฏิบัติการอเิลก็ทรอนิกส์ ชาย 21-30 50 ม.6 ขึ�นไปๆ 18,000-20,000 บ. 1.รายเดือน / โบนัส 2 ครั�ง/ปี

( Security Engineer ) มีใบขบัขี�รถยนต/์รถจกัรยานยนตไ์ด ้/ ประจาํสาขา 2.ยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด/ปี

2 เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัย ชาย 18-45 200 ม.3 ขึ�นไปๆ 17,000 บ.ขึ�นไป 3.ที�พักฟรี

(Sentry Guard) หญิง 18-35 20 4.สิทธการลา(ลาป่วยมลากจิ,ลาพักร้อน)

3 เจ้าหน้าที�ศูนย์ควบคุม ชาย 21-30 5 ปริญญาตรี 18,000-20,000 บ. 5.ประกนัสังคม,กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

(  Control Center ) 6.ตรวจสุขภาพประจําปี

7.มีสาขาอยู่ในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ภาคเหนือ จ.เชียงราย,จ.เชียงใหม่,จ.ลาํพูน,จ.พิษณูโลก

ภาคอสีาน จ.นครราชสีมา,จ.ขอนแก่น,จ.อดุรธานี,จ.อบุลราชธานี
รวม อตัรา ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช,จ.ภูเกต็,จ.สุราษฎร์ธานีธานี,จ.อบุลราชธานี

ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี,จ.ระยอง,จ.ปราจีนบุรี,อ.ศรีราชา,อ.พัทยา,อ.กบินทร์บุรี,อ.ศรีมหาโพธิ�

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ.นนทบุรี,จ.สมุทรสาคร,จ.สมทรปราการ,

จ.พระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์  02-288-0241-3 มือถือ 082-005-4962 E-mail   secomth_sprd@secom.co.th

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา 

ประเภทกจิการ   ธุรกจิด้านรักษาความปลอดภัย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที�  0105530045650

สถานที�ตั�งเลขที� 21-6-7 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ชั�น4 แขวงทุงมหาเมฆ เขต สาทรใต้ จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

ชื�อสถานประกอบการ__บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จํากดั

บุคคลที�สามารถติดต่อได้____วัฒนะชัย_____________________________________
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ประเภทกจิการ_____อาหารและเครื�องดื�ม____________________ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที�_____________________________________ 

ตําแหน่ง____Recruitment________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 ฝ่ายผลิต ชาย 20-35 ปี 10 ม.3 ขึ�นไป 325/วนั ค่าครองชีพ ,  เบี�ยขยนั

2 พนักงานขับโฟคลิฟท์ ชาย 25 ปีขึ�นไป 2 ม.3 ขึ�นไป 325/วนั ค่าอาหาร  , ค่ากะ  , โอที

3 เจ้าหน้าที�บัญชี หญิง 25-35 ปี 2 ปวส. ตามตกลง ประกนัสังคม 

4 QC หญิง 20-35 ปี 5 ม.6 ขึ�นไป 325/วนั

5 ช่างซ่อมบํารุง ชาย 20-35 ปี 3 ปวช ,ปวส ตามตกลง

6 (ช่างไฟฟ้า ,

7 ช่างอิเล็กทรอนิกส์)

8

รวม 22 อตัรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้_______ระพพีรรณ____________

โทรศัพท์_________035-258323_____________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมีงานทํา"
ชื�อสถานประกอบการ___บริษทั อนิบิสโก้ (ประเทศไทย)จํากดั_____________________________

สถานที�ตั�งเลขที�___356___หมู่ที�___2_____ ตําบล__คลองจิก_______อาํเภอ______บางปะอนิ________จังหวดั____พระนครศรีอยุธยา____________26



ตาํแหน่ง  หน.แผนกบุคคล-ธุรการ

โทรสาร  035-329238 E-mail : Papassawan.Dan@osotspa.com

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 หัวหน้าแผนกซ่อมแม่พมิพ์ ชาย 25-35 ปี 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างของบริษัทฯ 1.  ชุดทาํงาน

 - มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ�นไป วิศวกรเครื�องกล, และประสบการณ์ 2.  รถรับ-ส่ง พนกังาน

 - คะแนนสอบ TOEIC ตั�งแต่ 400 ขึ�นไป อุตสาหกรรมการผลติ 3.  ตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน / ตรวจสุขภาพประจาํปี

เทคนิคการผลติ 4.  การประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม

2 หัวหน้าแผนกซ่อมบํารุงทั�วไป ชาย 25-35 ปี 1 ปริญญาตรี 5.  ค่ารักษาพยาบาล

 - มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ�นไป วศิวกรเครื�องกล, 6.  เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานเสียชีวติ

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้  คุณปภสัวรรณ   แดงหมื�นไวย

โทรศัพท์ 035-329227-37  ต่อ 115, 063-2060910

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"
ชื�อสถานประกอบการ  บริษัท สยามกลาสอนิดสัทรี จํากดั ประเภทกจิการ   ผลติและจําหน่ายขวดแก้ว

สถานที�ตั�งเลขที�   48/3  หมู่ที�  7 ตาํบล คลองสวนพลู อาํเภอ พระนครศรีอยธุยา จังหวดั  พระนครศรีอยธุยา

 - มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ�นไป วศิวกรเครื�องกล, 6.  เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานเสียชีวติ

 - คะแนนสอบ TOEIC ตั�งแต่ 400 ขึ�นไป อุตสาหการ, 7.  เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนกังานเสียชีวติ

อเิลก็ทรอนิคส์, 8.  ของเยี�ยมพนกังานเจบ็ป่วย,ของเยี�ยมบุตร - ธิดาคนแรก

ไฟฟ้ากาํลงั 9.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - ธิดา

3 ช่างควบคุมเครื�องผลติขวด กะ ชาย 21-35 ปี 1 ปวส. 10.  เงินช่วยเหลือมงคลสมรส

ทุกสาขาวิชาช่าง 11.  รางวลัการปฏิบติังานสมํ�าเสมอ

4 ช่างซ่อมบํารุงเครื�องจักรฯและเปลี�ยนแม่พมิพ์ ชาย 21-35 ปี 1 ปวส. 12.  รางวลัการทาํงานนาน

สาขาเครื�องกล, 13.  กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

เครื�องยนต์, 14.  กองทุนประกนัสังคม / กองทุนเงินทดแทน

อุตสาหกรรมการผลติ 15.  วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี

5 พนักงานขับ Forklift 16.  ค่าเขา้กะ / ค่าความร้อน (เฉพาะตาํแหน่ง)

( Transfer Finished Goods – Beverage Warehouse ) ชาย ไม่ระบุ 1 ม.3 - ปวช. 17.  เงินเพิ�มพิเศษตามผลงาน (Performance Bonus)

ทุกสาขา 18.  สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน

19.  สิทธิกูเ้งินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์

รวม 5 อตัรารวม 5 อตัรา
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ประเภทกจิการ___ธุรกจิชิ�นส่วนอะไหล่ยานยนต์___________________________________ทะเบียนนิตบุิคคลเลขที�____0145535000204_______________________________ 

ตาํบล_เชียงรากน้อย___________ อาํเภอ__บางปะอนิ_____________ จังหวดั__พระนครศรีอยธุยา__________

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้_  __นายปุญญพฒัน์   พานมะล_ิ______ ตาํแหน่ง__เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล_____________

โทรสาร__________________________________ E-mail     job@stautopart.com_________________________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 เจา้หนา้ที�จดัซื�อ ช/ญ 25-35 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั ตามโครงสร้างบริษทั

2 เจา้หนา้ที�ประสานงานนาํเขา้-ส่งออก ช/ญ 25-35 1 ปริญญาตรี " "

3 เลขานุการประสานงาน ช/ญ 25-35 1 ปริญญาตรี " "

4 เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงาน ช/ญ 25-36 1 ปริญญาตรี " "

5 พนกังาน Line สี EDP ช 22-35 จาํนวนมาก ทุกระดบั " "

6 พนกังานปั� มชิ�นส่วน ช 22-35 จาํนวนมาก ทุกระดบั " "

7 พนกังานพลาสม่า ช 22-35 จาํนวนมาก ทุกระดบั " "

รวม จํานวนมาก อตัรา

โทรศัพท์____086-395-0434___________________________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมีงานทํา"
ชื�อสถานประกอบการ_____บริษทั ศรีไทยธนะ ออโตพาร์ท จํากดั______________________

สถานที�ตั�งเลขที�___63______หมู่ที�___8_____
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ประเภทกจิการ ตัวแทนจําหน่ายและศูนย์ซ่อมรถยนต์ TOYOTA ทะเบียนนิติบุคคลเลขที� 0105557077005

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที�บุคคล

โทรสาร  035-725-900 E-mail HR@tdaimond.co.th

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 หัวหน้างานบุคคล หญงิ 30-35ปี 1 ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษัทฯ

2 เจ้าหน้าที�บัญชี หญงิ 21-25 1 ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษัทฯ

3 เจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพนัธ์ หญงิ 21-25 1 ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษัทฯ

4 แม่บ้าน หญงิ 35-45 1 ไม่จํากดั ตามโครงสร้างบริษัทฯ

5 ช่างเตรียมพื�น ชาย-หญงิ 25 ขึ�นไป 1 ไม่จํากดั ตามโครงสร้างบริษัทฯ

บุคคลที�สามารถติดต่อได้ นายพงศกร เพิ�มเติม

โทรศัพท์ 035-725-997  ต่อ   921

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมงีานทาํ"
ชื�อสถานประกอบการ บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จํากดั

สถานที�ตั�งเลขที� 104 หมู่ที� 1 ตําบล คุ้งลาน อาํเภอ บางปะอนิ จังหวดั พระนครศรีอยุธยา

1.ประกนัสงัคม
2.เครื�องแบบพนกังาน
3.สว่นลดพนกังานดา้นซื�อ-ซอ่มรถยนต์
4.คา่เบี�ยเลี�ยง,คา่เดนิทาง,คา่ที�พกั 
   (กรณีไปอบรม)
5.สวสัดกิารแสดงความยนิดใีนโอกาสตา่งๆ 
เชน่ แตง่งาน, บวช ,เขา้รว่มพธิฮีจัน ์,บตุร
คนแรก/บตุรคนที� 2, วนัเกพินกังาน
6.สวสัดกิารแสดงความเสยีใจ
   (เนื�องจากญาตใิกลช้ดิเสยีชวีติ)5 ช่างเตรียมพื�น ชาย-หญงิ 25 ขึ�นไป 1 ไม่จํากดั ตามโครงสร้างบริษัทฯ

6

7

8

9

10
รวม 5 อตัรา

   (เนื�องจากญาตใิกลช้ดิเสยีชวีติ)
7.วนัหยดุพกัผอ่น 7 วนั/ปีข ึ�นไป 
   (จาํนวนวนัเพิ�มข ึ�นตามอายงุาน)
8.งานเลี�ยงสงัสรรคป์ระจาํปี
9.งานกฬีาสานสมัพนัธ์
10.ทอ่งเที�ยวประจาํปี
11.เงนิโบนสั (ตามผลประกอบการแตล่ะปี)
12.ตรวจสขุภาพประจาํปี
13.หยดุวนัเสารเ์วน้วนัเสาร ์
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ประเภทกจิการ____เกษตรครบวงจร________________________ ทะเบียนนิตบุิคคลเลขที�____0105515003313__________________________ 

ตาํแหน่ง___ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสรรหา_______________________________________ 

โทรสาร_____________-____________________ E-mail_anyarin.si@centaco.com, worawood.bo@centaco.com

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ผู้จัดการแผนกฟาร์มไก่พนัธ์ุ ช/ญ 35ขึ�นไป 1 ทุกสาขา ตามโครงสร้างบริษทั ดูแลและจัดการงานในฟาร์ม

2 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบุคคล (HRD) ช/ญ 35ขึ�นไป 1 ทุกสาขา ..      .. เน้นงานHRD,HRM

3 พนักงานนิติกรรม(เร่งรัดหนี�สิน,งานที�ดนิ) ช 25-35 1 นิตศิาสตร์ ..      .. มีตั�วทนาย/สามารถเดนิทางไปตจว.ได้

4 พนักงานบัญชี ช/ญ 21-35ปีขึ�นไป 5 ป.ตรี/บัญชี ..      .. งานด้านบัญชี

5 พนักงานบุคคล ช/ญ 25-35ปีขึ�นไป 2 ป.ตรี/ทุกสาขา ..      .. งานด้านสรรหา

6 พนักงานธุรการ ช/ญ 25-35ปีขึ�นไป 3 ป.ตรี/ทุกสาขา ..      .. ดูแลอาคาร,สถานที�,งานที�ได้รับมอบหมาย

7 พนักงานระบบคุณภาพ(QS) ช/ญ 25-35ปีขึ�นไป 3 สัตวบาล/สัตวแพทย์/สาขาที�เกี�ยวข้อง ..      .. เกี�ยวกบังานระบบคุณภาพ

8 หัวหน้างานQC (ยาสัตว์) ช/ญ 25-45 1 ป.ตรี(เคม)ี ..      .. ประจํารง.ยาสัตว์

9 หัวหน้างานผลติ ช 30ปีขึ�นไป 1 ป.ตรี(เคม)ี ..      .. วางแผนและควบคุมขบวนการผลติ(รง.ยาสัตว์)

10 หัวหน้าส่วนวศิวกรรม ช/ญ 35-40 1 วศบ.ไฟฟ้า/เครื�องกล ..      ..

11 พนักงานสิ�งแวดล้อม ช 27ปีขึ�นไป 1 สาขาที�เกี�ยวข้อง ..      .. ปสก.3 ปีขึ�นไป/ดูเรื�องนํ�าด,ีนํ�าเสีย,บ่อบําบัด

12 ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานช่าง(โยธา) ช 25-30 1 ช่างโยธา,สาขาที�เกี�ยวข้อง ..      .. ประจํารง.อาหารสัตว์

13 หัวหน้าช่าง/ช่าง(ประจําฟาร์ม) ช 25-35 หลายอตัรา ปวช.-ป.ตรี ..      .. ปสก. 3 ปีขึ�นไป

14 สัตวบาล ช/ญ 25ปีขึ�นไป หลายอตัรา ปวส.-ป.ตรี/สัตวบาล ..      .. ประจําฟาร์มสระบุรี,อยธุยา,ปากช่อง

15 พนักงานขาย (ชิ�นส่วนไก่,อาหารสัตว์) ช/ญ 25ปีขึ�นไป หลายอตัรา ป.ตรีขึ�นไป ..      .. ประจําโรงงานไก่สด

16 พนักงานสํานักงาน(โลจิสตกิส์) ช 25-40 1 ป.ตรี ..      .. มีความรู้ด้านการจัดเกบ็และบริหารงานสต๊อก

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้ น.ส.อญัรินทร์ ศิริเดชวรพฒัน์________________________________________

โทรศัพท์_062-671-6999,081-958-3199____________________________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงานอยุธยา บริการด้วยใจ เพื�อคนไทยมีงานทํา"
ชื�อสถานประกอบการ__บริษทั ในเครือเซนทาโก จํากดั_____________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____7/3_______หมู่ที�__1____ตาํบล__คลองหนึ�ง____________________อาํเภอ____คลองหลวง___________จังหวดั_____กรุงเทพมหานคร____________________ 
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17 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลติ(อดัเม็ด) ช 25ปีขึ�นไป 1 ปวช.-ป.ตรี ..      .. ประจําโรงงานอาหารสัตว์

18 ช่างซ่อมบํารุง(ไฟฟ้ากาํลงั/เครื�องกล) ช 25ปีขึ�นไป หลายอตัรา ปวช.-ป.ตรี ..      ..

19 พนักงานขับรถบรรทุก/พนักงานขับรถสํานักงาน ช 30ปีขึ�นไป หลายอตัรา ม.6 ขึ�นไป ..      ..

20 พนักงานอดัเม็ด/พนักงานคุมBoiler ช 20-40 2 ปวช.-ปวส.ขึ�นไป ..      .. ช่างอุตสาหกรรม,ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างไฟฟ้า

รวม อตัรา


	01.บริษัท คลองสวนพลู จำกัด
	02.โรงแรมแคนทารี อยุธยา
	03.บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
	04.บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
	05.บริษัท เอช เซม มอเตอร์  จำกัด
	06.บริษัท  ภัทร  แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  จำกัด
	07.บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
	08.บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด
	09.บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด
	10.บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ชาแนล จำกัด
	11.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
	12.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
	13.บ. ไทยนิปปอนฟูดส์ จก. ( Thai Nippon Foods Co.,Ltd. )
	14.บริษัท เซคซั่น เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
	15.บริษัทอินโนแวลูส์ พริซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
	16.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
	17.บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
	18.บริษัท ต๋าเซียง นิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	19.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
	20.บริษัท  เอ  พี   เอ็ม  คาร์มาร์ท  จำกัด
	21.บริษัท เภสรา อุตสาหกรรม จำกัด
	22.บริษัท  นำชัยเสรีโฮลดิ้ง จำกัด
	23.บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จํากัด
	24.บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด
	25.บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด
	26.บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย)จำกัด
	27.บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด
	28.บริษัท ศรีไทยธนะ ออโตพาร์ท จำกัด
	29.บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จำกัด
	30.บริษัท ในเครือเซนทาโก จำกัด



