1-

-

2-

-

3-

-

4-

-

5-

-

6-

-

ชื่อสถานประกอบการ/นายจ้าง
ชื่อบริษทั
บริษัทเอซีเค ฟูด้ เทค จำกัด

469/1

บริษัทอีเคดะ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทอีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด
บริษัท นำกำชิมำ รับเบอร์ จำกัด
บริษัทเมวินเทค จำกัด

549 ม.2
88 หมูท่ ี่ 8
39 หมู่ 9
160/10หมู่ 2

เลขที/่ หมู่

ทีอ่ ยู่
เบอร์โทร
ตาบล อาเภอ จังหวัด
สนับทึบ วังน้อย อยุธยำ 035-930501

ตาแหน่งงานทีต่ อ้ งการ

พนักงำนดูแลสวน
พนักงำนทัว่ ไป
คลองจิก บำงปะอิน อยุธยำ 064-7769678 ฝ่ำยคลังสินค้ำ
บำงไทร บำงไทร อยุธยำ 092-6162693 ฝ่ำยขำย
ธนู
วังน้อย อยุธยำ 092-9593856
ชะแมบ วังน้อย อยุธยำ 035-950755 ช่ำงเชื่อมประกอบ
พนักงำนฝ่ำยผลิต
พนักงำนช่ำงซ่อมบำรุงทัว่ ไป
แม่บ้ำน
พนักงำนคลังสินค้ำ

บริษัท อิโค่ เลเท็กซ์ จำกัด

88 ม.8

บำงไทร อยุธยำ 081-8406089 พนักงำน IL online

ชำย

20-35 ปี ม.3

3

ตำมตกลง

พนักงำนขำย

ชำย/หญิง 21 ขึ้นไป ปวส./ป.ตรี/ 1

ตำมตกลง

พนักงำน IL ออกแบบรำฟฟิก

ชำย/หญิง 22 ขึ้นไป ปวส./ป.ตรี/ 1

ตำมตกลง
13,000 บำท

135/18 ม.2

คลองจิก บำงปะอิน อยุธยำ 095-3683635 รปภ.

ชำย

30-40 ปี ม.3

บริษัท เมวินเทค จำกัด

160/1 ม.2

ชะแมบ

ชำย

20-35 ขึ้นไปปวช.ขึ้นไป 4

วังน้อย

350 บำท/วัน

ชำย/หญิง 20 ขึ้นไป ปวส./ป.ตรี/ 1

บริษัท วัชรทรัพย์ฟโิ ตรเลี่ยม จำกัด

อยุธยำ 035-950-755 ช่ำงเชื่อมประกอบ

1

400-600 บำท/วัน

พนักงำนฝ่ำยผลิต

ไม่ระบุ 20-35 ขึ้นไปปวช.ขึ้นไป 5

350 บำท / วัน

พนักงำนช่ำงซ่อมบำรุงทัว่ ไป

ชำย

20-40 ปี ม.3

12,000 บำท-15,000 บำท

แม่บ้ำน

หญิง

30-40 ปี ไม่จำกัด 2

9,000-12,000 บำท

พนักงำนคลังสินค้ำ

ชำย

20-35 ขึ้นไปม.3

350 บำท/วัน

1
3

หจก. เค.เอ็ม.กำรำจ

40 หมู่ 3

สำมเรือน บำงปะอิน อยุธยำ 086-5068236 พนักงำนต้อนรับ

บริษัท ซีดบั เบิ้ลยูซี ซิสเต็ม

199/487 ม.3

คลองสวนพลู อยุธยำ

อยุธยำ 086-3437646 ธุรกำร

หญิง

21 ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 1

ตำมตกลง

บริษัท พงษ์ศกั ดิไ์ ทยวัสดุภัณฑ์ จำกัด

25/5 ม.2

คำนหำม อุทัย

อยุธยำ 062-8466621 พนักงำนขำย

ช/ญ

22-35 ปี ปวช.ขึ้นไป 2

12,000 บำท

พนักงำนคลัง

ชำย

22-35 ปี ปวช.ขึ้นไป 1

12,000 บำท

อยุธยำ 06-52399659 ช่ำงก่อสร้ำง

ชำย

22-35 ปี ปวช.ขึ้นไป 5

325 บำท/วัน

บริษัท รวงข้ำววิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 35 ม.10

7-

-

บำงไทร

คุณสมบัตทิ นี่ ายจ้างต้องการ จานวน
อัตรา
เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา
ค่าจ้าง
ชำย 18-45 ปี ไม่จำกัด 1
325 บำท/วัน
ชำย/หญิง 18-45 ปี ไม่จำกัด 1
325 บำท/วัน
ชำย 19-45 ปี ไม่จำกัด จำนวนมำก 325 บำท/วัน
ไม่จำกัด 2
ตำมตกลง
ชำย/หญิง 20-45 ปี ม.3 ขึ้นไป จำนวนมำก 325 บำท/วัน
ชำย 20-35 ปี ปวช.ขึ้นไป 4
400-600 บำท/วัน
ไม่ระบุ 20-35 ปี ปวช.ขึ้นไป 5
350 บำท/วัน
ชำย 20-40 ปี ม.3
1
12,000-15,000 บำท
หญิง 30-40 ปี ไม่จำกัด 2
9,000-12,000 บำท

บำงนมโค เสนำ

9000 บำท

ชื่อสถานประกอบการ/นายจ้าง
ชื่อบริษทั
อุดร แข็ง

เลขที/่ หมู่
45/14 ม.13

ทีอ่ ยู่
เบอร์โทร
ตาแหน่งงานทีต่ อ้ งการ
ตาบล อาเภอ จังหวัด
อุทัย
อุทัย
อยุธยำ 089-8968983 ขับรถส่งของ

คุณสมบัตทิ นี่ ายจ้างต้องการ จานวน
เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา
ชำย 25 ปี
ป.6 ขึ้นไป 2

บมจ.ไมด้ำแอส เซ็ท

70/9-10 ม.5

บำงนมโค เสนำ

พนักงำนตรวจสอบสินเชื่อ

ชำย

พนักงำนขำย

ไม่จำกัด 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด จำนวนมำก

พ่อครัวแม่ครัว

9/20 ม.3

ตลองสวนพลู อยุธยำ

อยุธยำ 035-202006

20 ปีขึ้นไป ม.6 ปีขึ้นไป 4
4

350 บำท/วัน 10.000 บำท/เดือน

063-4107010 ขับรถกระบะ

2

460 บำท/วัน

รถส่งสินค้ำ
คำนหำม อุทัย

อยุธยำ 035-3305623 หัวหน้ำแผนกวำงแผนกำรผลิต
เจ้ำหน้ำทีว่ ำงแผนกำรผลิต

บริษัทโรงพยำบำลเอเซีย จำกัด

13 ม.13

อุทัย

อุทัย

อยุธยำ 063-5353487.035-904478
นักเทคนิคกำรแพทย์

เก็บขยะในสวนอุตสำหกรรมโรจนะ 2
บริษัท เมคอีล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วังน้อย

44.44/1.44/4 ม.9

บำงไทร

035-2468312.089-1130496

1

ชำย/หญิง 25-35 ปี ปวส. ป.ตรี 1
25000

ผู้ช่วยผู้จัดกำร แผนกเวชศำสตร์ชันสูตรชำย/หญิง 28-35 ปี ป.ตรี

1

30000

อยุธยำ 035-7219323 ผู้ช่วยช่ำงเทคนิค/ช่ำงเทคนิค

บำงไทร อยุธยำ

ชำย/หญิง 30-36 ปี ป.ตรี

2

ชำย/หญิง

ไม่จำกัด 1

7000-8000

ชำย/หญิง ไม่เกิน 35 ปี ม.6 ขึ้นไป 6

Technian CNC Lathe ช่ำงเทคนิค

2

Inspectors ผู้ตรวจ แผนก QA/QC

2

บริษัท ซุปเปอร์ ยูเนี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 159 ม. 3 นิคมฯเอสเอ็มอีไฮเทคบ้ำนแลน บำงปะอิน อยูธยำ (66)035-351222.3142967
ช่ำง TURNING
บริษัท มโน สติล จำกัด

2

ชำย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี

092-3825427 พนักงำน
สถำนทีต่ งั้ แพคตอร์แลนด์

17000 บำท

อยุธยำ 087-1155993 พนักงำนเสริฟ

ร้ำนที.เอ็น.โปรวัสดุ
บริษัท ทีดเี อ รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 1/63 ม.5

อัตรา
ค่าจ้าง

ชำย

20-35 ปี ม.3.ป.ตรี

พนักงำนฝ่ำยผลิต

หญิง

22-23 ปี

พนักงำน-เชื่อม

ชำย

20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัด 4

พนักงำน-ประกอบ

ชำย

20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัด 6

พนักงำน-ตัดCNC

ชำย

21 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัด 2

เจ้ำหน้ำที่ เขียนแบบ

ชำย

21 ปี ขึ้นไป ป.ตรี

หลำยอัตรำ

2

15.000-25.000
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