
วันท่ีแจ้ง อัตราค่าจ้าง

ต าแหน่งงาน ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ เลขท่ี/หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เพศ อายุ วุฒิการศึกษา /รายละเอียด/สวัสดิการ

8-ก.ย.-63 บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท(แคนทารี และคามิโออยุธยา)โรงแรม 168 ธนู อุทัย อยุธยา 0-3533-7177 ต่อ 261 กุ๊กครัวไทย ช/ญ ไม่เกิน 50 ป.ตรี 3 มีกะ

8-ก.ย.-63 บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท(แคนทารี และคามิโออยุธยา)โรงแรม 168 ธนู อุทัย อยุธยา 0-3533-7177 ต่อ 261 กุ๊กครัวยุโรป ช/ญ ไม่เกิน 50 ป.ตรี 3

8-ก.ย.-63 บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท(แคนทารี และคามิโออยุธยา)โรงแรม 168 ธนู อุทัย อยุธยา 0-3533-7177 ต่อ 261 กุ๊กต่ิมซ า ช/ญ ไม่เกิน 50 ป.ตรี 1

8-ก.ย.-63 บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท(แคนทารี และคามิโออยุธยา)โรงแรม 168 ธนู อุทัย อยุธยา 0-3533-7177 ต่อ 261 พนักงานเสิร์ฟ ช/ญ ไม่เกิน 50 ม.3 6

8-ก.ย.-63 บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท(แคนทารี และคามิโออยุธยา)โรงแรม 168 ธนู อุทัย อยุธยา 0-3533-7177 ต่อ 261 ธุรการครัว ช/ญ ไม่เกิน 50 ป.ตรี 1

8-ก.ย.-63 บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท(แคนทารี และคามิโออยุธยา)โรงแรม 168 ธนู อุทัย อยุธยา 0-3533-7177 ต่อ 261 Sous Chef ช/ญ ไม่เกิน 50 ป.ตรี 2

8-ก.ย.-63 บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท(แคนทารี และคามิโออยุธยา)โรงแรม 168 ธนู อุทัย อยุธยา 0-3533-7177 ต่อ 261 กุ๊กเบเกอร่ี ช/ญ ไม่เกิน 50 ป.ตรี 1

8-ก.ย.-63 บริษัท อิโค่ เอเท็กซ์ จ ากัด ผลิตท่ีนอนยางพารา 88 หมู่ 8 บางไทร บางไทร อยุธยา 081-2597178 พนักงานเอกสารโรงงาน ญ 25-40 ป.ตรี 2 15,000บาท/เดือน

8-ก.ย.-63 บริษัท อิโค่ เอเท็กซ์ จ ากัด ผลิตท่ีนอนยางพารา 88 หมู่ 8 บางไทร บางไทร อยุธยา 081-2597178 พนักงานเอกสารโรงงาน ช 25-40 ป.ตรี 2 15,000บาท/เดือน

9-ก.ย.-63 ก านันเก่งคาร์เซ็นเตอร์ ซ้ือขายรถยนต์ 55/9 บางนมโค เสนา อยุธยา 099-4256615 ธุรการ ญ ไม่เกิน 38 ปวส.ข้ึนไป 1

9-ก.ย.-63 ก านันเก่งคาร์เซ็นเตอร์ ซ้ือขายรถยนต์ 55/9 บางนมโค เสนา อยุธยา 099-4256615 ช่างประดับยนต์ ชาย 20 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1

10-ก.ย.-63 บริษัท เมกาโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 522 สามเรือน บางปะอิน อยุธยา 064-1257333 ผู้พิการประจ าสาขา ช/ญ ไม่จ ากัด ม.6-ป.ตรี 1 9,000-10,000บาท/เดือน

10-ก.ย.-63 บริษัท เมกาโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 522 สามเรือน บางปะอิน อยุธยา 064-1257333 พนักงานขาย ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ม.3-ป.ตรี 5 10,000บาทข้ึนไป

10-ก.ย.-63 บริษัท เมกาโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 522 สามเรือน บางปะอิน อยุธยา 064-1257333 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ม.3-ป.ตรี 1 10,000บาทข้ึนไป

10-ก.ย.-63 บริษัท เมกาโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 522 สามเรือน บางปะอิน อยุธยา 064-1257333 ผู้จัดการแผนกขาย ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ม.3-ป.ตรี 1 10,000บาทข้ึนไป

11-ก.ย.-63 บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดักส์ จ ากัด ผลิตคอนกรีตส าเร็จรูป 144 บางกระส้ัน บางปะอิน อยุธยา 0-3529-9171 ช่างเคร่ืองกล ช ไม่เกิน28ปี ปวส. จ านวนมาก

11-ก.ย.-63 บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดักส์ จ ากัด ผลิตคอนกรีตส าเร็จรูป 144 บางกระส้ัน บางปะอิน อยุธยา 0-3529-9171 ช่างไฟฟ้า ช ไม่เกิน28ปี ปวส. จ านวนมาก

11-ก.ย.-63 บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดักส์ จ ากัด ผลิตคอนกรีตส าเร็จรูป 144 บางกระส้ัน บางปะอิน อยุธยา 0-3529-9171 ผู้แทนขาย ญ ไม่เกิน28ปี ป.ตรี จ านวนมาก

14-ก.ย.-63 บริษัท เอสเอ็นที คอร์ปอเรท จ ากัด ป้ัมน้ ามัน 150 บ้านเกาะ อยุธยา อยุธยา 089-9277755 แคชเชียร์ ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ปวช. 3

14-ก.ย.-63 บริษัท เอสเอ็นที คอร์ปอเรท จ ากัด ป้ัมน้ ามัน 150 บ้านเกาะ อยุธยา อยุธยา 089-9277755 เติมน้ ามัน ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ประถมศึกษาข้ึนไป 10

14-ก.ย.-63 บริษัท เอสเอ็นที คอร์ปอเรท จ ากัด ป้ัมน้ ามัน 150 บ้านเกาะ อยุธยา อยุธยา 089-9277755 บัญชี/ธุรการ ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ปวช. 2

14-ก.ย.-63 บริษัท เมคฮิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ผลิตช้ินส่วนโลหะ 129/25 หมู่ 3 วังจุฬา วังน้อย อยุธยา 0-3572-1932-3 Leader Production ช/ญ 18-35 ม.6 ข้ึนไป 2

15-ก.ย.-63 บริษัท ไมโครเทคนิคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร 95,97,99101 หมู่ 3คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 0-3534-6134 เจ้าหน้าท่ีคุณภาพ(QC) ญ 20-40 ม.3 ข้ึนไป 5 มีประสบการณ์ในต าแหน่งท่ีสมัคร

15-ก.ย.-63 บริษัท ไมโครเทคนิคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร 95,97,99101 หมู่ 3คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 0-3534-6134 CNC Setter ช/ญ 20-40 ม.3 ข้ึนไป 4

15-ก.ย.-63 บริษัท ไมโครเทคนิคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร 95,97,99101 หมู่ 3คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 0-3534-6134 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20-40 ม.3 ข้ึนไป 4

15-ก.ย.-63 บริษัท เดลิเวอร่ี ฮีโร่ (ประเทศไทย) สาขาอยุธยา ธุรกิจให้บริการทางตรงและทางอ้อมหมู่บ้านสบาย สบายคลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 065-9989048 ไรเดอร์ส่งสินค้า ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป จ านวนมาก

18-ก.ย.-63 ร้านแกงใต้ หย๊ับหร้อย ร้านขายอาหาร 70/22 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 083-6699898 ผู้ช่วยท าอาหาร ญ 18-50 ไม่จ ากัด 1 หยุดวันเสาร์06.00-15.00น./อาหารฟรี

18-ก.ย.-63 ร้านแกงใต้ หย๊ับหร้อย ร้านขายอาหาร 70/22 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 083-6699898 พนักงานเสิร์ฟ ญ 18-50 ไม่จ ากัด 1 หยุดวันเสาร์ 07.00-16.00น./อาหารฟรี

18-ก.ย.-63 ร้านแกงใต้ หย๊ับหร้อย ร้านขายอาหาร 70/22 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 083-6699898 พนักงานเก็บล้างท าความสะอาด ญ 18-50 ไม่จ ากัด 1 หยุดวันเสาร์08.00-17.00น./อาหารฟรี

18-ก.ย.-63 บริษัท เอ็ม ซี เอส สตีล จ ากัด (มหาชน) ผลิต ติดต้ัง ทดสอบโครงสร้างเหล็ก 70 หมู่ 2 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 0-3537-2961-6 Training/พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18-35 ม.3 ข้ึนไป 10

18-ก.ย.-63 บริษัท เอ็ม ซี เอส สตีล จ ากัด (มหาชน) ผลิต ติดต้ัง ทดสอบโครงสร้างเหล็ก 70 หมู่ 2 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 0-3537-2961-6 เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ/Cut list ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 2

ต าแหน่งงานว่าง 

ประจ าเดือน กันยายน 2563

ส านักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่ือสถานประกอบการ/นายจ้าง ท่ีอยู่
เบอร์โทร

คุณสมบัติท่ีนายจ้างต้องการ
จ านวนต าแหน่งงานท่ีต้องการ



วันท่ีแจ้ง อัตราค่าจ้าง

ต าแหน่งงาน ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ เลขท่ี/หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เพศ อายุ วุฒิการศึกษา /รายละเอียด/สวัสดิการ

ช่ือสถานประกอบการ/นายจ้าง ท่ีอยู่
เบอร์โทร

คุณสมบัติท่ีนายจ้างต้องการ
จ านวนต าแหน่งงานท่ีต้องการ

18-ก.ย.-63 บริษัท เอ็ม ซี เอส สตีล จ ากัด (มหาชน) ผลิต ติดต้ัง ทดสอบโครงสร้างเหล็ก 70 หมู่ 2 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 0-3537-2961-6 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา ช 30-45 ป.ตรี-ป.โท 2

18-ก.ย.-63 บริษัท เอ็ม ซี เอส สตีล จ ากัด (มหาชน) ผลิต ติดต้ัง ทดสอบโครงสร้างเหล็ก 70 หมู่ 2 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 0-3537-2961-6 วิศวกรโรงงาน ช 22-35 ป.ตรีวิศวกรรมโยธา 2

18-ก.ย.-63 บริษัท เอ็ม ซี เอส สตีล จ ากัด (มหาชน) ผลิต ติดต้ัง ทดสอบโครงสร้างเหล็ก 70 หมู่ 2 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 0-3537-2961-6 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประมาณราคา ช 22-35 ป.ตรีวิศวกรรมโยธา 2

18-ก.ย.-63 บริษัท เอ็ม ซี เอส สตีล จ ากัด (มหาชน) ผลิต ติดต้ัง ทดสอบโครงสร้างเหล็ก 70 หมู่ 2 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 0-3537-2961-6 เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง ช 22-35 ปวส.-ป.ตรีไฟฟ้าก าลัง 3

18-ก.ย.-63 บริษัท เอ็ม ซี เอส สตีล จ ากัด (มหาชน) ผลิต ติดต้ัง ทดสอบโครงสร้างเหล็ก 70 หมู่ 2 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 0-3537-2961-6 QA NDT ช 22 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 3

18-ก.ย.-63 บริษัท เอ็ม ซี เอส สตีล จ ากัด (มหาชน) ผลิต ติดต้ัง ทดสอบโครงสร้างเหล็ก 70 หมู่ 2 ช้างใหญ่ บางไทร อยุธยา 0-3537-2961-6 เจ้าหน้าท่ีบัญชี ช/ญ 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี บัญชี 2

18-ก.ย.-63 บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา จ ากัด โชว์รูมขายและบริการรถยนต์ 59 บ้านกรด บางปะอิน อยุธยา 0-3588-0888 ต่อ 112, 143จป.วิชาชีพ ช 23-30 ป.ตรี 1

18-ก.ย.-63 บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา จ ากัด โชว์รูมขายและบริการรถยนต์ 59 บ้านกรด บางปะอิน อยุธยา 0-3588-0888 ต่อ 112, 143หัวหน้างานอะไหล่ ช 30-40 ปวส.ข้ึนไป 1

18-ก.ย.-63 บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา จ ากัด โชว์รูมขายและบริการรถยนต์ 59 บ้านกรด บางปะอิน อยุธยา 0-3588-0888 ต่อ 112, 143ช่างยนต์ ช 22-30 ปวส.ข้ึนไป 1

18-ก.ย.-63 บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา จ ากัด โชว์รูมขายและบริการรถยนต์ 59 บ้านกรด บางปะอิน อยุธยา 0-3588-0888 ต่อ 112, 143ลูกค้าสัมพันธ์ ญ 22-28 ป.ตรี 1

18-ก.ย.-63 บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา จ ากัด โชว์รูมขายและบริการรถยนต์ 59 บ้านกรด บางปะอิน อยุธยา 0-3588-0888 ต่อ 112, 143กราฟฟิก/ตัดต่อ VDO ช 22-28 ป.ตรี 1

18-ก.ย.-63 บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตบัลลาสต์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ก่อสร้าง 99/9, 99/5 ลาดบัวหลวงลาดบัวหลวง อยุธยา 099-8202951 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ป.6ข้ึนไป 20 ท างาน 08.00-17.00น

18-ก.ย.-63 บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตบัลลาสต์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ก่อสร้าง 99/9, 99/5 ลาดบัวหลวงลาดบัวหลวง อยุธยา 099-8202951 วิศวกรไฟฟ้า ช 23 ปีข้ึนไป ป.ตรี 1 ท างาน 08.00-17.00น

18-ก.ย.-63 บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตบัลลาสต์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ก่อสร้าง 99/9, 99/5 ลาดบัวหลวงลาดบัวหลวง อยุธยา 099-8202951 วิศวกรแม่พิมพ์ ช 23 ปีข้ึนไป ป.ตรี 1 ท างาน 08.00-17.00น

21-ก.ย.-63 บริษัท นิฮง เซกิ ไทย จ ากัด ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1/77 คานหาม อุทัย อยุธยา 061-3940202 วิศวกรรมควบคุมคุณภาพ ช 25-35 ป.ตรี 1

21-ก.ย.-63 บริษัท นิฮง เซกิ ไทย จ ากัด ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1/77 คานหาม อุทัย อยุธยา 061-3940202 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพ ช/ญ 25-35 ป.ตรี 1

21-ก.ย.-63 บริษัท นิฮง เซกิ ไทย จ ากัด ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1/77 คานหาม อุทัย อยุธยา 061-3940202 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ญ 25-35 ป.ตรี 1

28-ก.ย.-63 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุทัยไอซ์ โรงงานผลิตน้ าแข็ง 29/1 ข้าวเม่า อุทัย อยุธยา 092-2683912 พนักงานล้างกระสอบ ญ 20ปีข้ึนไป ป.6ข้ึนไป 2

28-ก.ย.-63 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุทัยไอซ์ โรงงานผลิตน้ าแข็ง 29/1 ข้าวเม่า อุทัย อยุธยา 092-2683912 พนักงานยกน้ าแข็ง ช 20ปีข้ึนไป ป.6ข้ึนไป 2

28-ก.ย.-63 บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบ จ ากัด ผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 18 ธนู อุทัย อยุธยา 081-8002688 ช่างเทคนิค ช 20-35 ปวช.-ปวส. 20 มีรถรับส่ง 07.00-19.00/19.00-07.00


