
ประเภทกจิการ     ศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบนัเทงิ สถานที�ตั�งเลขที�       126           หมู่ที�       3
 อาํเภอ     พระนครศรีอยุธยา 13000

ตําแหน่ง     เจ้าหน้าที�งานบุคคลและสํานักงาน
โทรสาร     035-213830 E-mail  :    Nuchanat@ayutthayacitypark.com  ,  Kanokwannn188@gmail.com

ลาํดบั ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง
1 ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพนัธ์ ชาย / หญิง 30 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี - โท การตลาด, นิเทศศาสตร์, อกัษรศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์ มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

2 ผู้จัดการสนาม CITY ARENA ชาย /หญิง 25 ปีขึ�นไป 1 วุฒิ ปริญญาตรี  ไม่จํากัดสาขา มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

3 ผู้จัดการแผนกซ่อมบํารุง  (Facility) ชาย 28 ปีขึ�นไป 1 วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหรือเครื�องกล มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

4 หัวหน้าส่วนบริหารพื�นที�  ชาย /หญิง 25 ปีขึ�นไป 1 วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด, นิเทศศาสตร์ มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

5 หัวหน้าส่วนส่งเสริมกจิกรรม ชาย /หญิง 25 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี-โท สาขาโฆษณาประชาสัมพนัธ์,การตลาด, นิเทศศาสตร์,สื�อมวลชน มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

6 หัวหน้าส่วนประสานงานร้านค้า ชาย /หญิง 28 ปีขึ�นไป 1 วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

7 เจ้าหน้าที�ตรวจสอบความปลอดภัย ชาย 25 ปีขึ�นไป 2 วุฒิ ปวช.ขึ�นไป  ไม่จํากัดสาขา มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

8 เจ้าหน้าที�โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 3 ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ และที�เกี�ยวข้อง มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

9 เจ้าหน้าที�ส่งเสริมกจิกรรม      ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 3 ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ และที�เกี�ยวข้อง ตามโครงสร้างบริษัทฯ

10 เจ้าหน้าที�พฒันาธุรกจิ  ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 3 วุฒิ ปริญญาตรี  สาขาการตลาด, การจัดการ และที�เกี�ยวข้อง "

11 เจ้าหน้าที�บริหารพื�นที� ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 3 วุฒิ ปริญญาตรี  สาขาการตลาด, การจัดการ และที�เกี�ยวข้อง "

12 ช่าง  (ด่วน !!!) ชาย 18 ปีขึ�นไป 5 ปวช, ปวส, ปริญญา สาขาไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ เครื�องกล เครื�องยนต์ "

13 พนักงานขายเครื�องดื�ม  ชาย 18 ปีขึ�นไป 2 ม.3 ขึ�นไป  รักงานบริการ "

14 พนักงานบริการสนามฟุตซอล  ชาย 18 ปีขึ�นไป 2 ม.3 ขึ�นไป  รักงานบริการ "

15 พนักงานขับรถรับส่งลูกค้าภายในห้าง ชาย 25 ปีขึ�นไป 2 ม.6 ขึ�นไป  ไม่ดื�มเหล้า ไม่สูบบุหรี� สุภาพ  มีใบขับขี�รถยนต์ "

16 คนสวน      ชาย / หญิง 20 ปีขึ�นไป 3 ไม่จํากัดวุฒิ  อ่านออก เขียนได้  ร่างกายแข็งแรง "

17 พนักงานชั�วคราว   (Part-Time)  ชาย / หญิง 18 ปีขึ�นไป 5 ไม่จํากัดวุฒิ  อ่านออก เขียนได้  รักงานบริการ ไม่ต้องมีประสบการณ์
 
สวสัดกิาร เอกสารการสมคัร สนใจและสมคัรโดยตรงได้ที� สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที�

1. โบนสัประจาํปี 1. รูปถ่าย 1 นิ�ว  1 รูป สาํนกังาน  อยธุยาซิตี�พาร์ค   หมายเลข   035-213-828-9 ,
2. ค่าล่วงเวลา OT , เบี�ยขยนั 2. สาํเนาทะเบียนบา้น  1  ฉบบั (ชั�น 3)  ฝั�งโรบินสนั  035-229-234-41  ต่อ  168,138
3. ชุดฟอร์ม , รางวลัพนกังานประพฤติตวัดี 3. สาํเนาบตัรประชาชน  1 ฉบบั ตั�งแต่เวลา  10.00 - 17.00 น.  …….
4. ปรับค่าจา้งประจาํปี , จดัเลี�ยงสงัสรรคปี์ใหม่ 4. สาํเนาวฒิุการศึกษา  1 ฉบบั (จนัทร์ - เสาร์)   หรือดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�
5. ส่วนลดอาหาร , ตรวจสุขภาพประจาํปี 5. หนงัสือรับรองการทาํงาน (ถา้มี) www.ayutthayacitypark.com

อยุธยาซิตี�พาร์ค   (บริษทั คลองสวนพลู จํากดั)

ตําบล     คลองสวนพลู จังหวดั     พระนครศรีอยุธยา
 บุคคลที�สามารถติดต่อได้      คุณกนกวรรณ   กรีถาวร
 โทรศัพท์    035-213828-9  ต่อ  168
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ตําแหน่ง___ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์_________________________________ 

โทรสาร________-_______________________E-mail_____job@kasemkij.com________________________________________________ 

ลาํดบั ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวัสดกิาร

1 หัวหน้าช่างซ่อมบํารุง ช  35 ปีขึ�นไป 1 ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากาํลงั มีประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ�นไป มีที�พกัให้

2 ช่างประปา ช 19 ปีขึ�นไป 1 ปวช.-ปวส. มีประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ�นไป  

3 พนักงานต้อนรับ ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 1 ปวส.-ป.ตรี เขา้งานเป็นกะได ้สื�อสารภาษาองักฤษไดดี้

4 พนักงานยกกระเป๋า ช 18 ปีขึ�นไป 1 ปวช.-ปวส. เขา้งานเป็นกะได ้ไม่จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์

5 ฟิตเนส ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 1 ปวช.-ปวส. วทิยาศาสตร์การกฬีา เขา้งานเป็นกะได ้ไม่จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์

6 พนักงานเสิร์ฟ ช/ญ 18 ปีขึ�นไป 1 ปวช.-ป.ตรี เขา้งานเป็นกะได ้ไม่จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์

7 บาร์เทนเดอร์ ช/ญ 19 ปีขึ�นไป 1 ปวช.-ป.ตรี มีประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ�นไป

8 สมุห์บัญชี ช/ญ 30 ปีขึ�นไป 3 ป.ตรี บัญชี สามารถปิดงบบัญชีได้ / มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 3 ปี

9 บัญชี หญิง 25 ปีขึ�นไป 2 ป.ตรี บัญชี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ�นไป

10 กุ๊กยุโรป / กุ๊กจีน / กุ๊กญี�ปุ่น ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 3 ไม่จํากัดวุฒิ มีประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ�นไป  เข้างานเป็นกะได้

11 พนักงานทําความสะอาด ช/ญ 18 ปีขึ�นไป 2 ไม่จํากัดวุฒิ เขา้งานเป็นกะได ้ไม่จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์

13 ธุรการ ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 2 ปวส.-ป.ตรี สื�อสารภาษาองักฤษได้ / มีประสบการณ์ทํางานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

14 Sales Manager ช/ญ อายุไม่เกนิ 40 ปี 2 ป.ตรี มีประสบการณ์โรงแรมระดบั 4-5 อย่างน้อย 2 ปีขึ�นไป/มีรถยนต์ส่วนตัว

15 Sales Travel Agent ช/ญ 22 ปีขึ�นไป 2 ป.ตรี ไม่จาํเป็นค้องมีประสบการณ์ / สื�อสารภาษาองักฤษได้ดี

16 Sales Executive (Travel Agent) ช/ญ อายุไม่เกนิ 30 ปี 1 ป.ตรี มีประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ�นไป 

รวม 24 อัตรา

สถานที�ตั�งเลขที�__120__________หมู่ที�___-ตําบล____สุริยวงศ์__________________

ตามโครงสร้าง ,ตามตกลง

อําเภอ_____บางรัก_______________ จังหวัด____กทม.__________ 

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__นายมนตรี  บูรณะทองเจริญ________________________________________

โทรศัพท์___02-233-8989 ถึง 98____________________________

โรงแรมแคนทารี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

ชื�อสถานประกอบการ__บริษัท เกษมกิจ จํากัด_________________________ประเภทกิจการ____โรงแรม___________________________
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ตาํแหน่ง   เจ้าหน้าที�บริหาร

โทรสาร__________________________________ E-mail Surat.k@bangchakgreennet.co.th

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

1 ผช.ผจกสาขา ไม่จํากดั 22-35 15 ป.ตรี 14000-18000

2 ผจก.หน้าลาน ไม่จํากดั 22-40 20 ม.6 ,ปวช,ปวส 11150-15000

3 แคชเชียร์ ไม่จํากดั 18-40 20 ม.6 ,ปวช,ปวส 11150-15000

4 พนักงานบริการ ไม่จํากดั 15-45 20 ไม่จํากดั 9350

5 พนักงานทําความสะอาด ไม่จํากดั 18-55 10 ไม่จํากดั 9000

รวม 85 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้    สุรัตน์  กาวลิะนันท์ ______________

โทรศัพท์   0802965292 , 02367-2652

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ  บริษทั บางจากกรีนเนท จํากดั ประเภทกจิการ  สถานีบริการนํ�ามัน

สถานที�ตั�งเลขที�_____223/94_______หมู่ที�     ตาํบล     บางนา อาํเภอ  บางนา___________ จังหวดั          กรุงเทพมหานคร
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เลขที� 555อาคารสํานักงานปตท.คลังนํ�ามันพระโขนงถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10260

ที�  ตําแหน่ง เพศ จํานวน อายุ คุณวุฒิ เงื�อนไขและสวสัดิการ ค่าจ้าง

1 พนักงานบัญชี ชาย/หญิง 5 ไม่เกิน  35 ปี วุฒิ  ปริญญาตรี  / สาขา  บัญชี 15,000 บาท+OT

2
 Contractor , Call Center & 

Problem Management
ชาย/หญิง 15 20-33 ปี

ปริญญาตรี คอมพวิเตอร์ธุรกิจ,

สาขาเกี�ยวกับคอมพวิเตอร์
11,500 - 18,500 บาท + OTค่า

พาหนะ ค่าเบี�ยงเลี�ยง ที�พกั

3  Contractor, Training & Audit ชาย/หญิง 1 20-33 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี

สาขา ไม่จํากัด

15,000 - 30,000 บาท OT 20%, 

ค่าพาหนะ ค่าเบี�ยงเลี�ยง ที�พกั

4 พนักงานบริหารงานทั�วไป หญิง 3 20-33 ปี ปริญญาตรี สาขา ไม่จํากัด 15,000 บาท+OT

5 Automation ชาย/หญิง 1  ไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี  สาขาคอมพวิเตอร์ 15,000-20,000 บาท

6 พนักงานพฒันาระบบสารสนเทศ ชาย 1 20-33 ปี
ปริญญาตรี สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ 16,000-18,525 บาท

7 ordering center หญิง 1 20-33 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี  ถึง  ปริญญาตรี

สาขา ไม่จํากัด 17,000 บาท+ OT

8 พนักงานสนับสนุนการขาย  ชาย/หญิง 1  ไม่เกิน 30 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี  ถึง  ปริญญาตรี

สาขา ไม่จํากัด

 

15,000 -17,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 

1,000 บาท . ค่าพาหนะ 2,000 บาท 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั (กลุ่มบริษัท  ปตท.)

ประเภทกจิการ  สถานีบริการนํ�ามัน

ชื�อบุคคลที�สามารถติดต่อได้    นางสาววรนุช  นาคประสม   โทรศัพท์  092-2800208  

E-mail    voranuch.n@pttbsa.com                               สถานที�ปฏิบัติงาน   ประจําอาคารสํานักงาน   ปตท. สํานักงานใหญ่  (จตุจักร)

  โบนัส (ตามผลประกอบการ)

  เงินปรับประจําปี (ตามผลงาน)

  ประกันชีวิต

  ประกันสังคม

  กองทุนฌาปนกิจ

  กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

  ค่ารักษาพยาบาล

  ชุดฟอร์มพนักงาน

  ตรวจสุขภาพประจําปี
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ตําแหน่ง    เจ้าหน้าที�บุคคล                                   .

โทรสาร_______________________________  

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

1 ช่างเทคนิค - - 5 ปวส.ช่างทุกสาขา 11,500 บาท

2 ช่างไฟฟ้า-อเิลค็ - - 5 ปวส.ช่างไฟฟ้า/อิเล็ค 11,500 บาท

4 พนักงานฝ่ายผลติ - - 10 ม.3 ขึ�นไป 320-340 บาท/วนั

5 พนักงานขับรถยก - - 10 ม.3 ขึ�นไป 340บาท/วนั

 

รวม 30 อตัรา

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ   บริษัท อยุธยากล๊าส อนิดสัทรี จํากดั ประเภทกจิการ    ผลติและจําหน่ายขวดแก้ว

สถานที�ตั�งเลขที�    55           หมู่ที�   3                ตําบล   สามบัณฑติ อาํเภอ    อุทยั                            จังหวดั  อยุธยา            .

บุคคลที�สามารถติดต่อได้  นางสาวเบญจรงค์  กลิ�นแก้ว                    

โทรศัพท์   035 334 126                                    E-mail    benjarong.k@bgiglass.com   .

สวสัดกิาร

- รถรับส่ง

- ชุดพนักงาน

- ค่าช่วยเหลือการผลติ 40-90 บาท/วนั

- ค่า กะ 30-45 บาท/วนั

- ค่าข้าว  30 บาท/วนั

- โบนัส ตามผลประกอบการ
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ชื�อสถานประกอบการ_บริษัท อลัเลโกร ไมโครซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จํากดั_ ประเภทกิจการ_______ผลิต Semiconductors________

ตําแหน่ง____________Admin HR______________________________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail_______KRajchawong@allegromicro.com _______

ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 วศิวกร ชาย/หญิง 25 - 40 10 ปริญญาตรี 20,000 มีประสบการณ์ตรงในสายงานด้าน ICs 3 ปี 

ขึ�นไป,สื�อสารภาษาองักฤษได้ดี

2 ช่างเทคนิค ชาย 22-35 40 ปวช. / ปวส. 12,000 มีประสบการณ์ตรงในสายงานด้าน ICs 2 ปี ขึ�นไป

3 พนักงานธุรการสํานักงาน หญิง 22-30 5 ปวส. / ปริญญาตรี 12,000 มีประสบการณ์งานเอกสาร สื�อสารภาษาองักฤษได้ 

 ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

4 QA หญิง 20-35 5 ม. 6 / ปวช. /ปวส. 320 / วนั มีประสบการณ์ทํางานในโรงงานอเิลก็ทรอนิกส์,

ห้องคลนีรูม, ทํางานเป็นกะได้

5 พนักงานคลังสินค้า ชาย/หญิง 20-35 10 ม. 6 / ปวช. /ปวส. 320 / วนั มีประสบการณ์ทํางานในโรงงานอเิลก็ทรอนิกส์,

6 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 20-35 50 ม. 6 / ปวช. /ปวส. 320 / วนั ห้องคลนีรูม, ทํางานเป็นกะได้

รวม 120 อัตรา

จังหวดั___________สระบุรี__________________ 

บุคคลที�สามารถติดต่อได้_________กนกอร  ราชวงษ์__________

โทรศัพท์_________036-677-523__________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

สถานที�ตั�งเลขที�_____198_____หมู่ที�__7__ ตําบล หนองปลาหมอ อําเภอ____หนองแค_____
6



ตาํแหน่ง ผู้ช่วยผู้จดัการเขต

โทรสาร  - E-mail phawat.pum@tqm.co.th

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จาํนวน วฒิุ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 ฝ่ายขายเทเล , ฝ่ายการตลาด ช ญ 20 -35 10 ม.6 ขึ�นไป ตามโครงสร้าง เทเล ขายประกนัภยั รถยนต์ ประกนัชีวิต 

มีคนคํ�าประกนั ข้าราชการ C3 ขึ�นไป สวสัดิการ

1.ท่องเที�ยวต่างประเทศฟรี

2 เจ้าหน้าที�ธุรการ ญ 20-30 0 ปวส ตามโครงสร้าง 2.เงินปรบัขึ�นทุกปี 3. คอมมิชั �น

3 ฝ่ายจดัส่งเอกสาร ช 20-30 0 ปวช. ตามโครงสร้าง 4.ชุดพนักงงานฟรี

2 เจ้าหน้าที� จดัส่งเอกสาร ช 20 -35 3 ม.6 ขึ�นไป ตามโครงสร้าง 5. โทรศพัท์ฟรี

6.ประกนัอุบติัเหตฟุรี

7. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

ฯลฯ

รวม 10 อตัรา

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ  บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร์ ประเภทกิจการ         ประกนัภยั

สถานที�ตั �งเลขที�   21/34   ถนน ประตูชยั ตาํบล   ประตูชยั อาํเภอ   พระนครศรีอยธุยาจงัหวดั พระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้ ภวตั 

โทรศพัท์       095-3716196
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ตําแหน่ง  HR 
โทรสาร  035  330187E-mail

ลาํดบั ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ/ปี จาํนวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 Facility Technician / ช่างซ่อมบํารุง, เชื�อม ช/ญ 25-35 2 ปวช. ขึ�นไป ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านซ่อมบํารุงระบบโรงงาน หรือด้านการเชื�อมอาร์กอน

2 Toolmaker  ช่างซ่อมแม่พมิพ์โลหะ ช/ญ 25-35 2 ปวส. ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านการซ่อมแม่พมิพ์ปั�มโลหะ Machining, Tooling 

3 Asst. Technician  / ผู้ช่วยช่างเทคนิค ช/ญ 25-35 2 ม.3 ขึ�นไป ตามตกลง มีประสบการณ์ทาํงานในแผนกชุบ

4 Accounting Clerk (เจ้าหน้าที�บัญชี)   (ด่วนมาก) ช/ญ 25-35 2 ปริญญาตรี ตามตกลง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาบัญชี

5 IT Technician ช/ญ 25-35 2 ปวส. ขึ�นไป ตามตกลง จบการศึกษาสาขาคอมพวิเตอร์หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

6 CNC Technician ช/ญ 25-35 2 ปวส. ขึ�นไป ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านงาน CNC จะพจิารณาเป็นพเิศษ

รวม 12 อตัรา

  wilailux@seksun.co.th, kittiya@seksun.co.th
บุคคลที�สามารถติดต่อได้  คุณวไิลลกัษณ์  ชูดวงแก้ว
โทรศัพท์ 035  800100-20  ต่อ 233

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

ชื�อสถานประกอบการ บริษัท เซคซั�น เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั ประเภทกจิการ อเิลก็ทรอนิกส์ Hard Disk Drive
สถานที�ตั�งเลขที�   99      หมู่ที�  9 ตําบล   ธนู อาํเภอ  อุทยั จงัหวดั  พระนครศรีอยุธยา
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ตาํแหน่ง___________________________________________________________ Recrutment

โทรสาร__________________________________ E-mail___rapeepun@inbisco.co.th_____________

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

1 Admin Porduction หญงิ 23-35 ปี 1 ม.6 / ปวช ขึ�นไป ตามตกลง เช็คเอกสาร  คียเ์อกสารตามที�ไดรั้บมอบหมาย

2 Costing Senior Staff หญงิ 25-35 ปี 1 ปริญญาตรี ตามตกลง ดูแลงบประมาณของบริษทั

3 QC  Supervisor หญงิ 25-35 ปี 1 ปริญญาตรี ตามตกลง ดูแลควบคุมและแก้ไขปัญหาเบื�องต้น

4 Accounting staff หญงิ 25-35 ปี 1 ปริญญาตรี ตามตกลง ดูแลควบคุมการเบิกเงิน

5 พนักงานฝ่ายผลติ ชาย 20-35 ปี หลายอตัรา ม.6 / ปวช ขึ�นไป 9,240

6 ช่างประจําเครื�องจักร ชาย 23-35 ปี 4 ปวช. ขึ�นไป ตามตกลง ซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร

7

8

9

รวม อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้____ระพพีรรณ  คุ้มสุข________________________________

โทรศัพท์____035-258323______________________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_____บริษทั อนิบิสโก้ (ประเทศไทย) จํากดัประเภทกจิการ__อาหารและเครื�องดื�ม______________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____365________หมู่ที�ตาํบล_คลองจิก_____________________อาํเภอ__บางปะอนิ__________________จังหวดั___พระนครศรีอยธุยา_______________
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ตําแหน่ง_____เจ้าหน้าที�แผนกทรัพยากรบุคคล_____________ 

โทรสาร____043-341410_______ E-mail recruit-personnel@cho.co.th

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

1 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี - อาย ุ40 ปี 

ขึ�นไป

1 ป.ตรี บญัชี การเงิน 

ธนาคาร หรือสาขาที�

เกี�ยวขอ้ง

35,000+ /ด - อาย ุ40 ปี ขึ�นไป  มีประสบการณ์ในการทาํงาน ดา้นบญัชีการเงิน – ธนาคาร ไม่นอ้ย

กวา่ 10 ปี และมีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบักลางขึ�นไป ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 - มีความรู้ในภาษาองักฤษ พูด อ่าน เขียน ไดดี้

2 ผูจ้ดัการแผนกขายต่างประเทศ - อาย ุ30 ปี

ขึ�นไป

1 ป.ตรี  วศิวกรรม  

บริหารธุรกิจ หรือ

สาขาที�เกี�ยวขอ้ง

30,000+ /ด -อาย ุ30 ปีขึ�นไป  -มีประสบการณ์ในดา้นการขายต่างประเทศ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  -มี

ความเขา้ใจในธุรกิจการส่งออก   -สามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษไดดี้มาก  -

สามารถใช ้Computer ไดเ้ป็นอยา่งดี Program MS office อยา่งดี

3 ผูจ้ดัการ/ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายขาย - อาย ุ26 ปี

ขึ�นไป

2 ป.ตรี การตลาด วศิวะ 

หรือที�เกี�ยวขอ้ง

25,000+ /ด -อาย ุ26 ปีขึ�นไป -มีประสบการดา้นงานขาย -สามารถสื�อสารภาษาองักฤษไดดี้ -มี

ยานพาหนะส่วนตวั -มีบุคลิกภาพดี / มนุษยส์มัพนัธ์ดี -มีความรู้และเขา้ใจขอ้กาํหนด

ของระบบ ISO 9001:2008

4 ผูจ้ดัการ/ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายขาย (กทม.) - อาย ุ26 ปี

ขึ�นไป

5 ป.ตรี การตลาด วศิวะ 

หรือที�เกี�ยวขอ้ง

25,000+ /ด -อาย ุ26 ปีขึ�นไป  -มีประสบการดา้นงานขาย  -สามารถสื�อสารภาษาองักฤษไดดี้  -มี

ยานพาหนะส่วนตวั  -มีบุคลิกภาพดี / มนุษยส์มัพนัธ์ดี  -มีความรู้และเขา้ใจขอ้กาํหนด

ของระบบ ISO 9001:2009

5 วศิวกร - อาย ุ25 ปี

ขึ�นไป

2 ป.ตรี ออกแบบ 

เครื�องกล  อุตสาหการ 

เทคนิคการผลิต  ไฟฟ้า 

เคมี

18,000+ /ด -อาย ุ25 ปีขึ�นไป  -มีบุคลิกภาพดี / มนุษยส์มัพนัธ์ดี  -มีทศันะคติในการเรียนรู้และ

พฒันาอยา่งต่อเนื�อง    -มีความตั�งใจ ขยนั ทุ่มเทในการทาํงาน และอดทนต่อแรง

กดดนัไดดี้  -มีความรู้และเขา้ใจขอ้กาํหนดของระบบ ISO 9001:2008  -สามารถใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโลโลยต่ีางๆไดดี้

6 เจา้หนา้ที�ตรวจสอบภายใน - อาย ุ25 ปี

ขึ�นไป 2

ป.ตรี บญัชี การเงิน 

เศรษฐศาสตร์

18,000+ /ด -อาย ุ25 ปีขึ�นไป  -มีประสบการดา้นการตรวจสอบภายใน  -มีทกัษะการสื�อสารที�ดี  -

สามารถทาํงานในสภาวะกดดนัไดดี้  -มีความรับผดิชอบในการทาํงาน

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ____บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน)_____ ประเภทกจิการ____ต่อตัวถังรถพ่วงรถบรรทุก_____

สถานที�ตั�งเลขที�_62__หมู่ที�___2___ ตําบล____ลาํไทร____ อาํเภอ___วงัน้อย____ จังหวดั______พระนครศรีอยุธยา_________ 

บุคคลที�สามารถติดต่อได้____นางสาวอาํนวยพร  ดวงกุณา______

โทรศัพท์___081-3911770_____
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7 เจา้หนา้ที�บญัชี - อาย ุ25 ปี

ขึ�นไป 2

ป.ตรี บญัชี 18,000+ /ด -อาย ุ25 ปีขึ�นไป  -มีความรู้ ประสบการดา้นงานบญัชี   -มีทกัษะการสื�อสารที�ดี  -

สามารถทาํงานในสภาวะกดดนัไดดี้  -มีความรับผดิชอบในการทาํงาน

8 เจา้หนา้ที�ธุรการ (ประจาํที� กทม.) - อาย ุ23 ปี

ขึ�นไป 3

ป.ตรี สาขาการตลาด 

การขาย การจดัการ 

อื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง

15,000+ /ด -อาย ุ23 ปี ขึ�นไป  -มีบุคลิกภาพดี/มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี  -มีความรู้และทกัษะดา้น

คอมพิวเตอร์ สามารถสื�อสารภาษาองักฤษไดดี้ (พูด อ่าน เขียน) สามารถขบัรถไดแ้ละ

มีใบอนุญาตขบัขี�

9 เจา้หนา้ที�ธุรการ - อาย ุ23 ปี

ขึ�นไป

2 ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวขอ้ง 15,000+ /ด -อาย ุ23 ปีขึ�นไป  -ใชค้อมพิวเตอร์ไดดี้   -เรียนรู้งานไดดี้   -มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี มีทกัษะ

การสื�อสารที�ดี -มีความรับผดิชอบในการทาํงาน

10 พนกังานคลงัสินคา้ - อาย ุ20 ปี

ขึ�นไป

2 ปวช.-ปวส. 400/ว -อาย ุ20 ปีขึ�นไป  -มีบุคลิกภาพดี/มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี  -สามารถทาํงานในสภาวะกดดนั

ไดดี้

11 พนกังานฝ่ายผลิต - อาย ุ20 ปี

ขึ�นไป

20 ปวช.-ปวส.สายช่าง 400/ว -อาย ุ20 ปีขึ�นไป  -มีความรู้ดา้นเครื�องยนต ์ -งานซ่อม มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี  -สามารถ

ทาํงานในสภาวะกดดนัไดดี้

12 ช่างยนต์ - อาย ุ20 ปี

ขึ�นไป

20 ปวช.-ปวส. ช่างยนต์ 400/ว -อาย ุ20 ปีขึ�นไป  -มีความรู้ดา้นเครื�องยนต ์ -งานซ่อม มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี  -สามารถ

ทาํงานในสภาวะกดดนัไดดี้

13 พนกังานขบัรถ - อาย ุ30-50

 ปี

10 - 400/ว -อาย ุ30-50 ปี  -มีความรู้ดา้นเครื�องยนต ์  -มีใบขบัขี�ประเภท2  -มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี  -

สามารถทาํงานในสภาวะกดดนัไดดี้ รักงานบริการ

14 ที�ปรึกษางานบริการ Service Advisor - อาย ุ25 - 30

 ปี

5 ปวช ขึ�นไป ช่าง

เครื�องยนต์

18,000+ /ด -มีใจรักงานบริการและประสบการณ์ในตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ปี ขึ�นไป  -สามารถใช้

คอมพิวเตอร์ไดดี้  -สามารถขบัรถยนตแ์ละรถบรรทุกได ้มีใบขบัขี�

-มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัชลบุรีหรือพื�นที�ใกลเ้คียง ทาํงานเป็นกะได้

15 ช่างซ่อมรถบรรทุก - อาย ุ21 – 

35 ปี

50 ปวช และ ปวส สาขา

ช่างยนต์

15,000+ /ด -มีใจรักงานบริการ มีทกัษะการใชเ้ครื�องมือช่างเป็นอยา่งดี

-สามารถทาํงานเป็นทีม ขยนั  อดทน

-ผา่นการเกณฑท์หารหรือไดรั้บการยกเวน้

16 ช่างไฟฟ้ารถยนตแ์ละแอร์รถยนต์ - อายไุม่เกิน

 35 ปี

5 ปวช ขึ�นไป สาขาช่าง

ยนต์

15,000+ /ด มีประสบการณ์ดา้นการซ่อมไฟฟ้ารถยนตแ์ละระบบแอร์รถยนต์

-สามารถขบัรถยนตแ์ละมีใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

-มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัชลบุรีหรือพื�นที�ใกลเ้คียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รวม 132 อตัรา



ตาํแหน่ง____________________________________ เจ้าหน้าที�บุคคล-สรรหา

โทรสาร_______________________________035-221-273 E-mail___rungnapa@qcon.co.th__________________________________ 

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

1 พนักงานผลติ  ( คุมเครื�องจกัร) ชาย ไม่เกนิ 28 ปี จาํนวนมาก ม.6 / ปวช. 9,300.- * ค่าครองชีพ / ค่าเบี�ยขยนั / คูปองอาหาร

2 พนักงานผลติ  ( คุมเครื�องจกัร) ชาย ไม่เกนิ 28 ปี จาํนวนมาก ปวส / สาขาช่าง 12,000.- * ค่ากะ / ค่าโอท ี

3 ช่างบริการทางเทคนิค ( ภาคตะวนัออก ) ชาย ไม่เกนิ 28 ปี 1 อตัรา ปวส / สาขาช่างก่อสร้าง 12,000.- * ค่าประสบการณ์ทาํงาน

4 ช่างซ่อมบํารุงเครื�องกล ชาย ไม่เกนิ 28 ปี 1 อตัรา ปวส / สาขาที�เกี�ยวข้อง 12,000.- * กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

5 ช่างซ่อมบํารุงไฟฟ้า ชาย ไม่เกนิ 28 ปี 1 อตัรา ปวส / สาขาที�เกี�ยวข้อง 12,000.- * ประกนัชีวติ / ค่ารักษาพยาบาล / ค่าทาํฟัน

6 วศิวกรโรงงาน ชาย ไม่เกนิ 28 ปี 1 อตัรา ปริญญาตรี / สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 21,000.- * ชุดฟอร์มประจาํปี / รถรับส่ง

7 ผู้แทนขาย ชาย ไม่เกนิ 28 ปี 1 อตัรา ปริญญาตรี / สาขาที�เกี�ยวข้อง 18,000.- * เงนิช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวติ

* สวสัดกิารอื�นๆ เช่น ลาบวช แต่งงาน

* ของขวญัพนักงานคลอดบุตร
รวม อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__น.ส.รุ่งนภา  พรรณวจิารณ์______________________

โทรศัพท์_035-221-271 _, 089-864-8381_________________

ตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ_บริษัท ควอลติี�คอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)__ ประเภทกจิการ__ผลติคอนกรีตมวลเบา_________________

สถานที�ตั�งเลขที�____144______หมู่ที�_16_______ ตาํบล__บางกระสั�น____________________อาํเภอ___บางปะอนิ_________________ จงัหวดั__พระนครศรีอยุธยา____________ 11



ตําแหน่ง___________________________________________________________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

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

1 Sr.Manager, Manager ชาย 20-45 1 เอน็จิเนียเครื�องมือวดั มีประสบการณ์ ตามโครงสร้างฯ

2 Deputy  Manager -Accounting หญิง 25-45 1 ปริญญาตรีบญัชี มีประสบการณ์ ตามโครงสร้างฯ

3 Assistant Manager - Purchase หญิง 25-45 1 ปริญญาโทบริหาร มีประสบการณ์ดา้นจดัซื�อ ตามโครงสร้างฯ

4 Superintendent, Asst.Superintendent ช, ญ 20-45 5 เอน็จิเนียสิ�งทอ เอน็จิเนียเคมี, เคมีสิ�งทอ

เอน็จิเนียไฟฟ้า,เครื�องยนต,์ เครื�องกล

ตามโครงสร้างฯ

5 Supervisor ชาย 20-45 ป.ว.ส. ช่างยนต,์ ช่างกล, 

6 Senior Technician ชาย 20-45 10 ไฟฟ้า อิเลคทรอนิก ตามโครงสร้างฯ

7 Technician ชาย 20-45 เครื�องมือวดั

8 QA หญิง 20-45 2 ปวส. - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ ตามโครงสร้างฯ

9 BOI Officer หญิง 25-45 1 ปริญญาตรีบริหาร มีประสบการณ์ดา้น ตามโครงสร้างฯ

Visa, Work Permit, E-expert Program

รวม 26 อตัรา

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ ประเภทกจิการ_______________________________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ ตําบล______________________อาํเภอ____________________ จังหวดั_____________________________________ 

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ค่าครองชีพ เบี�ยขยนั ประกนักลุ่ม ค่ากะ กองทุน

สาํรองเลี�ยงชีพ เบิกค่ารักษาผูป่้วยนอก เบี�ยความ

เพียรรายปี

เงินช่วยเหลือโอกาสต่างๆ

ปรับค่าจา้งประจาํปี

โบนสั ฯลฯ

บรษัิทไทยอครลิคิไฟเบอร ์จํากดั เสน้ใยสงัเคราะห์

54

นางกาญจนา  ทาใจ รองผูจ้ัดการฝ่ายบรหิารทรัพยากรมนุษย์

0-3624-0100 - 406 0-3624-0100 - 374 kanchana.k@adityabirla.com

5 ตาลเดี�ยว แกง่คอย สระบรุี
12



ตาํแหน่ง______เจ้าหน้าที�สรรหาและคดัเลือกบุคลากร________________ 

โทรสาร____________-______________________ E-mail__pubas.kr@penagroup.com____________________

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

1 ผู้จัดการร้าน ช-ญ 20-35 2 (คน) ปวส.ขึ�นไป ตามตกลง ประกนัสังคม

2 กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก ช-ญ 18 ปี + 3 (คน) ปวช ขึ�นไป 9,240 ค่าอหาร

3 พนักงานขาย ช-ญ 18-35 4(คน) ม.3 ขึ�นไป 9,240 ค่าคอมมิชชั�น

ค่า INC

 ซื�อสินค้าในราคาพนักงาน

ฯลฯ

****ปฎบิัตงิานที� เอ้าท์เลท็ อยธุยา****

รวม 9 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้____นายภูเบศ  การินทร์______________________________________

โทรศัพท์_____02-4346921 ต่อ 130-133___________________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ__บริษทั ซุปเปอริชเซียส จํากดั_____________________________________ประเภทกจิการ_______ธุรกจิอาหารและเครื�องดื�ม__________________________

สถานที�ตั�งเลขที�_____976_______หมู่ที�__-___ตาํบล__บางยี�ขนั____________________อาํเภอ_บางพลดั___________________จังหวดั__กรุงเทพมหานคร______________________ 
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สถานประกอบการ                 บริษทั ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จาํกดั                                                                        ประเภทกิจการ                                            ผลิตชิ�นส่วนยานยนต์

สถานที�ตั�งเลขที�                          63   หมู่ที�  8  ตาํบล  เชียงรากนอ้ย  อาํเภอ  บางปะอิน  จงัหวดั  พระนครศรีอยธุยา   13180

บุคคลที�สามารถติดต่อได ้         คุณ ปรางทิพย ์ กนัยาพนัธ์                                              ตาํแหน่ง  :     เจา้หนา้ที�ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศพัท ์       035-361306    ต่อ  112                                                                              Email  :     person@stautopart.com

ลาํดบั เพศ อายุ จาํนวน วฒิุ / สาขา สถานที�ทาํงาน อตัราค่าจา้ง

1 ช / ญ 23 - 35 ปี 1  ตาํแหน่ง ปวส., ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวขอ้ง อยธุยา ตามโครงสร้างบริษทัฯ

2 ช / ญ 25 - 30 ปี 1  ตาํแหน่ง ปวช., ปวส. ทุกสาขา อยธุยา ตามโครงสร้างบริษทัฯ

3 ญ 24 - 30 ปี 1  ตาํแหน่ง ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวขอ้ง อยธุยา ตามโครงสร้างบริษทัฯ

4 ช 23-35 ปี 1  ตาํแหน่ง ปวส., ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวขอ้ง อยธุยา ตามโครงสร้างบริษทัฯ   -  เงินช่วยฌาปนกิจศพ

5 ช 20-35  ปี หลายตาํแหน่ง วฒิุ  ม.3 , ม6. ปวช.  อยธุยา ตามโครงสร้างบริษทัฯ

6 ช 23-35 ปี หลายตาํแหน่ง วฒิุ  ม.3 , ม6. ปวช.  อยธุยา ตามโครงสร้างบริษทัฯ

7 ช / ญ 24 - 30 ปี 1  ตาํแหน่ง ปวส., ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวขอ้ง อยธุยา ตามโครงสร้างบริษทัฯ

การสมัครงาน

1.  สมคัรผา่น Job thai .com

2.  ส่งจดหมายสมคัรงาน กรุณาแนบรูปถ่าย พร้อมประวติั และที�อยูที่�สามารถติดต่อไดที้� ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( วงเลบ็มุมซองวา่สมคัรงาน )

3.  สมคัรดว้ยตนเองที�  บริษทั  ศรีไทยธนะออโตพาร์ท  จาํกดั

4.  ส่ง Resume  มาที�  E-mail  :  person@stautopart.com

ที�อยู่บริษัท  

บริษทั  ศรีไทยธนะออโตพาร์ท  จาํกดั  63  หมู่  8  ถ.พหลโยธิน  ต. เชียงรากนอ้ย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยธุยา  13180

โทร 035-361-306 ต่อ 112  มือถือ  098-283-7767 (คุณมะปราง)

พนกังานฝ่ายผลิต

พนกังานคลงัสินคา้

เจา้หนา้ที�ซ่อมบาํรุง

เจา้หนา้ที�จดัซื�อ

เจา้หนา้ที�ฝ่ายนาํเขา้ - ส่งออก

 -  เบี�ยขยนัอตัรา 300/400/500

 -  ประกนัสังคม

 -  รถรับ (ส่งพนกังานสายอยธุยา และ กรุงเทพ)

  -  โบนสัประจาํปี

ชื�อตาํแหน่ง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่าง

เจา้หนา้ที�ประสานงานทั�วไป

เจา้หนา้ที�บญัชีตน้ทุน
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ตาํแหน่ง  เจ้าหน้าที�สรรหา - ว่าจ้าง

โทรสาร  035-329238 E-mail : Patchara.kae@osotspa.com

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

1 Gob forming engineer ชาย 23-35 ปี 1 1. OT 4 ช.ม. ทุกวนั

2. ค่ากะ

3. ค่าความร้อน

2 ช่างซ่อมบํารุงเครื�องจักรฯ ชาย 20 ปี ขึ�นไป 4 4. โบนัส

5. เบี�ยขยัน

6. ชุดยูนิฟอร์ม

3 ช่างซ่อมบํารุงทั�วไป (ซ่อม-สร้าง) ชาย 20 ปี ขึ�นไป 1 7. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

8. รถรับ - ส่ง

9. อื�น ๆ

 หมายเหตุ :  เฉพาะบางตาํแหน่ง

  - หากมีประสบการณ์

จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ

 - ตอ้งมีคะแนนสอบ TOEIC 

ตั�งแต่ 350 คะแนนเป็นตน้ไป 
รวม 6 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้  คุณพชัรา   แก้วเจริญ

โทรศัพท์ 035-329227-37  ต่อ 112

ป.ตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า, 

เครื�องกล, เทคนิค

อุตสาหกรรม อื�นๆ

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ/

ตามตกลง

ปวส.เครื�องกล, ช่างยนต์

เทคนิคุตสาหกรรม

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ/

ตามตกลง

ปวส.ช่างซ่อมบํารุง, 

เทคนิคอุตสาหกรรม
ตามโครงสร้างของบริษัทฯ/ตามตกลง

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ  บริษัท สยามกลาสอนิดสัทรี จํากดั ประเภทกจิการ   ผลติและจําหน่ายขวดแก้ว

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

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__นายวมิล   เรืองแจ่ม / นายจักรวาล   ภูวพนัธ์ตาํแหน่ง___เจ้าหน้าที�บุคคล / ผู้จัดการทั�วไปฝ่ายธุรการและบุคคล______ 

โทรศัพท์_086-0341171 / 081-2559806โทรสาร__02-3239330___________________

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

1 ช่างเทคนิค,ช่างซ่อมบํารุง ชาย 20-35 ปี 6 ปวส.สาขา   ช่างยนต์,ช่างกล 10,800 บ/ด หรือเริ�มต้น ลกัษณะงานบาํรุงรักษาเครื�องจกัรในการผลิต

คน เทคนิคการผลติ เครื�องมือกล หรือตามประสบการณ์

เทคนิคยานยนต์  อเิลกทรอนิกส์ **มีค่าทักษะภาษา

2 เจ้าหน้าที�ธุรการและบุคคล ชาย 25-39 ปี 1 ปริญญาตรี สาขา มนุษย์ศาสตร์ 16,500 บาท ต่อ เดือนเริ�มต้น ลกัษณะงาน งานบุคคล,สรรหา ฝึกอบรม พนง.

คน ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือตามประสบการณ์ งานด้านธุรการ/บุคคล งานธุรการ ฯลฯ

การจัดการ ,บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ มีทักษะภาษาองักฤษและคอมพวิเตอร์

รัฐศาสตร์ หรือ  สาขาที�เกี�ยวข้อง **มีค่าทักษะภาษา

3 เจ้าหน้าที�รับประกนัคุณภาพ ชาย 22-28 ปี 3 ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมี 18,500 บาท  หรือตามประสบการณ์ ลกัษณะงานรับประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

(QA) หญิง คน สิ�งทอ,อุตสาหการ   เคมีสิ�งทอ และฝีมือแรงงาน *มีทักษะภาษาองักฤษ ควบคุม ระบบ ISO:TS16949 ,พบลูกคา้

วิทยาศาสตร์เคมี และคอมพวิเตอร์

**มีค่าทักษะภาษา

4 วิศวกรไฟฟ้า ชาย 22-45 ปี 1 ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, 18,500 บาท เริ�มต้นหรือตามประสบการณ์ ลกัษณะงานวางแผน และควบคุมการบาํรุงรักษา

คน อเิลก็ทรอนิก ( มีความรู้ PLC ) และฝีมือแรงงาน  **มีค่าประสบการณ์ เครื�องจกัร,PM,ควบคุมการซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร

5 พนักงานฝ่ายผลติ ชาย 18-35 ปี 20 ม.3 , ม.6  ปวช. ทุกสาขา 300-310 บาท/วัน  / 9,480 บาท/เดือน ลกัษณะงาน เตรียมเส้นดา้ย,คุมเครื�องการผลิต

หญิง คน ตอ้งทาํงานงานเป็นกะ มีค่ากะ 20,30,50 บาท/วนั

6 เจ้าหน้าที�บัญชี หญิง 22-30 ปี 2 ป.ตรี บัญชี การตลาด 16,500 บาท/เดือน เริ�มต้น / ตามประสบการณ์ ลกัษณะงาน วางแผน ,ควบคุม,ลดจาํนวนของเสีย

คน คอมพวิเตอร์ธุรกจิ **มีค่าทักษะภาษา

หรือผู้มีความสามารถด้านคอมพวิเตอร์

ชื�อสถานประกอบการ  บริษทั ลคักี�เท็คซ์(ไทย)  จํากดั (มหาชน) โรงงาน 3

  E-mail    Jakkawan_P@Toray.co.th         และ   vimol_R@Toray.co.th

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

สถานที�ตั�งเลขที�___305______หมู่ที� ตาํบล_บางปูใหม่______________อาํเภอ_เมืองสมุทรปราการ___ จังหวดั__สมุทรปราการ  10280__ 16



7 หัวหน้าแผนกผลติ / ชาย 22-35 ปี 3 ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ�งทอ 18,500 บาท เริ�มต้นหรือตามประสบการณ์ ลกัษณะงาน วางแผน ,ควบคุม,ลดจาํนวนของเสีย

หัวหน้าแผนกซ่อมบํารุง คน เครื�องกล  อุตสาหการ และฝีมือแรงงาน

**มีค่าทักษะภาษา

8 เจ้าหน้าที�คย์ีข้อมูล / เอกสาร ชาย 22-30 ปี 4 ปวส. บัญชี คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 10,800 บาท/เดือน เริ�มต้น / ตามประสบการณ์ ลกัษณะงาน วางแผน ,ควบคุม,ลดจาํนวนของเสีย

หญิง คน การตลาด,โลจิสติกส์ หรือผู้มีความสา- หรือประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์

มารถด้านคอมพวิเตอร์

รวม 40 อตัรา

**สวสัดกิาร อื�นๆ**  1.หอพกัฟรี (พร้อมอุปกรณ์) นํ�า ไฟ ฟรี /  2.กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ /  3.เงนิกู้ยืมฉุกเฉิน /  4.โบนัสประจําปี/ม๊โอที/เงนิขึ�นประจําปี /  5.เบิกค่าพยาบาลรักษาได้ 50 %

                                    6.ตรวจสุขภาพฟรี /  7.มค่ีาอาหาร 20 บาท/วนั /  8.กฬีาสี /  9 .ท่องเที�ยว /  10.เงนิช่วยเหลือฌาปณกจิบิดา,มารดา,สาม,ีภรรยา,บุตร



ชื�อสถานประกอบการ___บริษัท นานาภัณฑ์ วสัดุอุตสาหกรรม จํากดั______ ประเภทกจิการ____จําหน่ายวสัดุอุตสาหกรรม_______

ตําแหน่ง______พนักงานบัญชี________ 

โทรสาร__035-235109 ________ account@nanapan.co.th______  

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

1 เจ้าหน้าที�ประสานงานฝ่ายการตลาด หญิง 20-27 3 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง จบการศึกษา ปวส.-ป.ตรี 

ทุกสาขา สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้

2 เจ้าหน้าแผนกสโตร์ ชาย 20-27 2 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง จบการศึกษา ปวส.-ป.ตรี 

ทุกสาขา สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้

1. มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

2. มสีวสัดกิาร เบี�ยขยนั เบี�ยจูงใจ ค่าอาหารกลางวนั ค่าครองชีพ

3.มวีนัลาพกัร้อน

4. มยูีนิฟอร์ม ค่าคูปองวนัเกดิ ท่องเที�ยวประจําปี

5. โบนัส

รวม 5 อตัรา

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

สถานที�ตั�งเลขที�____68/9_____หมู่ที�_1____ ตําบล____ไผ่ลงิ_____ อาํเภอ__พระนครศรีอยุธยา__จังหวดั__พระนครศรีอยุธยา__ 

บุคคลที�สามารถติดต่อได้___นางสาววภิาวรรณ  จริตเอก__________

โทรศัพท์______035-235431 # 323_________
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ตําบล______________________อาํเภอ____________________

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__________________________________________

โทรสาร_______________________________E-mail_______________________________________________________________

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

1 พนักงานรายวนั ชาย 21-35 ปี - ม.3 ขึ�นไป 308 บาท/วนั 1.  สามารถทาํงานล่วงเวลาและเข้ากะได้

(Operator) 2.  ทาํงานล่วงเวลาในวนัหยุดได้

3.  มคีวามขยนัและอดทน

รวม อตัรา

โทรศัพท์_______________________________

ตําแหน่ง______________________________________________________________ 

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ จังหวดั________________________________________________

ชื�อสถานประกอบการ___________________________________________ ประเภทกจิการ_________________________________________________________บรษัิท ทดีเีอ รับเบอร ์คอรป์อเรชั�น จํากดั ผลติชิ�นสว่นอะไหลย่างทกุชนดิ

1/63 5 คานหาม อทัุย พระนครศรอียธุยา

คณุวลิาวลัย ์  ทพิยธ์ารา  หัวหนา้แผนกบคุคล  

035-330562-3 ตอ่ 13 035-330564 personal@tda-rubber.com

สวสัดกิาร
1.)  เบี�ยขยัน  600,700,800  บาท  2.)  ประกนัสงัคม      
3.)  คา่กะดกึ 70 บาท 4.) เบี�ยขยันพเิศษ 500 บาท/เดอืนเมื�อครบปี
5.)  คา่อาหาร 25  บาท  ,  คา่อาหารชว่งเวลา OT. 30  บาท    
6.)  คา่ครองชพี 750 บาท (ไดห้ลงัจากผา่นทดลองงานแลว้)       
7.)  สนัทนาการประจําปี 8.) ขา้วฟร ี 9.) ชดุพนักงาน 10.) รถรับสง่ 
    (สายอยธุยาและสายอทุัย) 11.) โบนัส และสวสัดกิารอื�น ๆ 
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ชื�อสถานประกอบการ  บจก. เทยิ�น เอฟอาร์เอ ไทร์ คอร์ด (ประเทศไทย) จํากดั ประเภทกจิการ ผลติผ้าไบร์ไทร์ ขึ�นรูปยางรถยนต์

ตาํบล  คลองจิก    อาํเภอ  บางปะอนิ จังหวดั พระนครศรีอยธุยา

ตาํแหน่ง   ผจก. ฝ่ายบุคคลและธุรการ

โทรสาร   035 246 420 E-mail  preedaporn@teijin-fra.co.th

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

1 Production  Supervisor ช/ญ 25 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี 25,000 - 30,000 สามารถสื�อสารภาษาองักฤษได้ดี

ตามประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านงานโรงงานอตุสาหกรรม

2 Production  Leader ชาย 25-30 1 ปวส.ช่างไฟฟ้า 14,000 มีประสบการณ์ด้านงานโรงงานอตุสาหกรรม

และการเป็นหัวหน้างาน

3 Maintenance Leader ชาย 25-30 1 ปวส. ช่างไฟฟ้า 14,000 มีประสบการณ์ด้านงานโรงงานอตุสาหกรรม

และการเป็นหัวหน้างาน

4 Operator / พนักงานปฏิบัตกิาร ชาย 18-35 10 ม.3, ม.6, ปวช 9,300 มีประสบการณ์ในโรงงานอตุสาหกรรม

ปวส

รวม 13 อตัรา

สถานที�ตั�งเลขที�   549    หมู่ที�  2 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้  นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์ศรี

โทรศัพท์  035 246 421

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน" 19



ชื�อสถานประกอบการ__บริษทั ออิอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) ประเภทกจิการ___ธุรกรรมทางการเงิน

ตาํแหน่ง__ผู้จัดการสาขา________________

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

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

1 เจ้าหน้าที�การตลาด ช/ญ 20-35 1 ป.ตรี ขึ�นไป 23,000 ขึ�นไป ค่าคอมมิสชั�น+ทํางาน 5 วนั+โบนัส+O.T.

2 พนักงานประจําเคาเตอร์ ช/ญ 20-35 5 ปวส.ขึ�นไป 330/วนั O.T.+โบนัส+เบี�ยขยนั

3 พนักงานประจําเคาเตอร์บิ�กซีอ่างทอง ช/ญ 20-35 1 ปวส.ขึ�นไป 330/วนั O.T.+โบนัส+เบี�ยขยนั

4 พนักงานแนะนําบัตรเครดติ ช/ญ 18-35 10 ม.3 ขึ�นไป 370/วนั ค่าคอมมิสชั�น

รวม 17 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้____คุณอภิญญา___

โทรศัพท์______035-735124__________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

สถานที�ตั�งเลขที�__51/287-90___หมู่ที�_1______ตาํบล_ธนู__ อาํเภอ__อทุัย____ จังหวดั____พระนครศรีอยธุยา_____________
20



ตําแหน่ง__เจ้าหน้าที�แผนกบุคคลและธุรการ___________________________________________ 

โทรสาร___035 - 350706______

ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 พนกังานฝ่ายผลิต ญ. 25-30 ปี 10 ม.3 ตามโครงสร้างและประสบการณ์ 1.ค่ารักษาพยาบายพนกังานและครอบครัว,

2 ล่ามภาษาญี�ปุ่น ช. / ญ. 20 ปีขึ�นไป 2 ป.ตรี ตามโครงสร้างและประสบการณ์ 2.เบี�ยขยนั, 3.ค่าครองชีพ, 4.รถรับ - ส่ง, 

3 QA  (สามารถใชเ้ครื�องมือวดัไดดี้) ญ 20 ปีขึ�นไป 5 ม.3 ตามโครงสร้างและประสบการณ์ 5. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ, 6. ชุดพนกังาน, 

4 พนกังาน Packing ญ. 23 ปีขึ�นไป 5 ม.6 ตามโครงสร้างและประสบการณ์ 7. ค่าอาหาร, 8. ค่าคลอด, 9.ขา้วฟรี, 10.ค่านํ� ามนัรถ

11.เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต  

12. ค่าตาํแหน่ง, 13. งานเลี�ยงปีใหม่

14. ประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม 15.โบนสัประจาํปี

Remark: ทาํงานเสาร์ เวน้ เสาร์ ตามปฏิทินบริษทัฯ

รวม 22 อตัรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้________อุมาพร  อินภูวงษ์___________________

โทรศัพท์__035 - 350 707 - 13___ต่อ 1404___ E-mail__recruit@ci-th.com ________________________________

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ_บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จํากัด___________________________________ประเภทกิจการ_โรงงานผลิต ชิ�นส่วน อิเล็คทรอนิกส์และชิ�นส่วนรถยนต์_____________

สถานที�ตั�งเลขที�____61________หมู่ที�__2____ตําบล____บ้านโพ_________อําเภอ___บางปะอิน_____________จังหวดั__________อยุธยา  13160_______________________________ 21



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

50 ม.3 ขึ�นไป 440-460 บาท/วนั รักษาความปลอดภัยภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

สถานที�ทํางาน SQ1, โรงแรม W Bangkok สาทร, H&M พารากอน

คลงันํ�ามนับางจาก,กสทช.,ตกึ Enco,Citibank

Bangkok postคลองเตย,ฯลฯ

CCTV ประจํา Pandora(กิ�งแก้ว) ชาย 22-35 2 ปวส.ขึ�นไป ตามโครงสร้าง

CCTV ประจํา Citibank(อโศก) ชาย 22-35 2 ปริญญาตรี ตามโครงสร้าง

สวสัดกิาร : ฟรี บ้านพกั 2 เดือน, เบี�ยขยนั,

เงนิเบิกล่วงหน้า, โบนัสประจําปี, ฟรี รถรับ -

ส่งพนักงาน, ฟรี เปิดบัญชี+ATM, ฟรี อาหาร

ระหว่างฝึกอบรม, ฟรี ตรวจสุขภาพประจําปี,

ลากจิ 8วนั/ปี, มกีารปรับตาํแหน่งและค่าจ้าง

ตามระยะเวลาทํางาน ฯลฯ

รวม 185 อตัรา

ตําแหน่งงานว่าง

สถานที�ตั�งเลขที�_____อาคารลอ็กซเล่ย์ ชั�น 1 เลขที� 102 ถนน ณ ระนอง แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ____

ชื�อสถานประกอบการ______บริษทั รักษาความปลอดภัย เอเอสเอม็ แมเนจเมนท์ จํากดั (ASM) กลุ่ม Loxley________

โทรศัพท์___091-7780162,080-5577616___โทรสาร___________E-mail_khwanjair@asm-company.com___

474-610 บาท/วนั

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้________ขวญัใจ รัตนภักดิ�_________ตาํแหน่ง______เจ้าหน้าที�สรรหาบุคลากรอาวุโส__________

2

1

50 ม.3 ขึ�นไป 475-535 บาท/วนั

ช/ญ ตรวจค้นผู้โดยสารก่อนขึ�นเครื�อง,ตรวจสัมภาระต่างๆ ฯลฯ

ช/ญ 18-45

4

ช/ญ 20-45 30 ม.6 ขึ�นไป3

ควบคุมระบบ System Alarm และระบบ CCTV 

อาํนวยความสะดวกให้กบัลูกค้าบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอนิ, ตรวจค้นเจ้าหน้าที�

ที�เข้าปฏิบัตหิน้าที�ภายในตวัเครื�องบินฯลฯ
พนักงานรักษาความปลอดภัยสายการบิน

เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัย

พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร                           

(ประจําสนามบินสุวรรณภูม)ิ                       

(ประจําสนามบินภูเกต็)

18-45 50 ปวช.ขึ�นไป 514-587 บาท/วนั

ตามโครงสร้าง ต้อนรับผู้มาตดิต่อ,ดูแลห้องประชุม อื�นๆตามที�ได้รับมอบหมาย5
เจ้าหน้าที�ประชาสัมพนัธ์                                  

(ประจําหน่วยงาน ปตท.พระโขนง)
ช/ญ 22-35 1 ปวช.ขึ�นไป

22



ชื�อสถานประกอบการ             บริษทั  แอลป์ส  ทูล  (ประเทศไทย)  จํากดั                 . ประเภทกจิการ        ผลติ, ตดิตั�ง และขายเครื�องป้อนชิ�นงานเข้าเครื�องกลงึอตัโนมตั ิ           .

สถานที�ตั�งเลขที�       144        หมู่ที�       1         . ตาํบล            บ้านเลน                     . อาํเภอ                    บางปะอนิ                      . จังหวดั        พระนครศรีอยุธยา                  .

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้                   น.ส. ณตัตยา     การีเกื�อ                                   . ตาํแหน่ง                Personnel  Staff                                                                                                 .

โทรศัพท์   035-314-071-3,   08-1358-8166   . โทรสาร       035-314-075              . E-mail :                personnel@alpstool.co.th,    treerat@alpstool.co.th                      .

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

1 พนักงานฝ่ายขาย หญงิ 25-30  ปี 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทัฯ  สวสัดกิาร

   1.  สถานภาพ  :  พนกังานประจาํรายเดือน  

 เงื�อนไข    2.  เบี�ยขยนั  300-400-500  บาทต่อเดือน,  เบี�ยขยนัรายปี 

  1.  มีประสบการณ์ในการทาํงานโรงงาน 1-2 ปี    3.  ค่าอาหาร วนัละ 30 บาท     

  2.  สามารถสื�อสารภาษาองักฤษไดบ้า้ง    4.  ค่าเดินทาง

  3.  สามารถใชค้อมฯพื�นฐาน MS.Office          -  กรณีเดินทางมาเอง  :  จะไดรั้บค่าเดินทางตามภาวะราคานํ�ามนั 

       Program Express,  Microsoft outlook          -  กรณีใชบ้ริการรถรับส่งของบริษทั (สายกรุงเทพฯ)   :  จะได้

  4.  สามารถทาํงานเป็น Team work ได้              รับสวสัดิการค่าเดินทาง วนัละ 30 บาท

 ลกัษณะงาน    5.  ค่ารักษาพยาบาล  6,000 บาทต่อปี,   ประกนัอุบติัเหตุหมู่

  1.  ประสานงานกบัลูกคา้    6.  ประกนัสังคม

  2.  จดัส่งงานใหลู้กคา้ไดต้ามกาํหนด    7.  ท่องเที�ยวประจาํปี,  งานเลี�ยงปีใหม่ประจาํปี

  3.  มีความรู้ดา้น  Import - Export    8.  ของขวญัและเคก้วนัเกิด

       จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ    9.  ชุดยนิูฟอร์ม 2 ชุด,  รองเทา้เซฟตี�  / บดัดี�   1 คู่

  4.  ทาํงานตามที�หวัหนา้งานมอบหมาย  10.  ทาํงานหยดุวนัเสาร์ เวน้เสาร์  เวลา 08.00 - 16.45 น. 

        (ไม่มี Overtime และไม่มีเขา้กะ)

รวม 1 อตัรา

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน" 23



ชื�อสถานประกอบการ_บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดเีวลอป เมนท์ จํากดั ประเภทกจิการ______ให้บริการด้านคลงัสินค้า และโรงงานให้เช่า__

ตาํบล___เชียงรากน้อย_____ อาํเภอ_บางปะอนิ_____จังหวดั__พระนครศรีอยธุยา___

ตาํแหน่ง________หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล_______

โทรสาร______035 - 354 -634____E-mail________hr@thanamol.com    _____  

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

1 เจา้หนา้ที�ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช/ญ 25 ปีขึ�นไป 2 ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสร้างบริษทั 1. ประกนัสงัคม

2 พนกังานขบัรถส่งเอกสาร ช 25 ปีขึ�นไป 2 ม.6 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทั 2. เงินช่วยเหลืองานศพ

3 ช่างซ่อมบาํรุงทั�วไป ช 22 ปีขึ�นไป 1 ปวช. ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทั 3. รถรับส่ง

4 เจา้หนา้ที�ประสานงานโคงการ ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 2 ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสร้างบริษทั 4. ชุดยนิูฟอร์ม

5 พนกังานขบัรถผูบ้ริหาร (ประจาํ กทม. เท่านั�น ) ช/ญ 30 ปีขึ�นไป 2 ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทั 5. ตรวจสุขภาพประจาํปี

6. วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี

7. ปรับเงินเดือนประจาํปี

8. โบนสัประจาํปี

9. วนัลา  ( ลากิจ , ลาป่วย )

รวม 9 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้____นางสาวนิจิตรา  วติตานุช___

โทรศัพท์______095-2042493_______

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่าง

สถานที�ตั�งเลขที�__63__หมู่ที�___8___ 24



บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั�น เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)              ประเภทกจิการ ผลติชิ�นส่วนคอมพวิเตอร์
เลขที� 162 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลลาํไทร อาํเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13170

ชื�อบุคคลที�ติดต่อได้  คุณ มณฑา จิตติเรือง  ตําแหน่ง เจ้าหน้าที�อาวุโส
โทรศัพท์ 035 215 225 ต่อ 3813,3815,3828     E-mail employmentMPT@magnecomp.com

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

1 Technician ไม่ระบุ 18 ปี 18 ปวส.ช่างทุกสาขา 9,500 Up
ขึ�นไป หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

2 Facility Engineer ไม่ระบุ 18 ปี 1 ปริญญาตรี 19,000 Up - ค่ารักษาพยาบาล 
ขึ�นไป วิศวกรรม ทุกสาขา - กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

3 Equipment Engineer ไม่ระบุ 18 ปี 5 ปริญญาตรี 19,000 Up - ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ
ขึ�นไป วิศวกรรม ทุกสาขา - โบนัสประจําปี, โบนัสพเิศษ

4 Process Development ไม่ระบุ 18 ปี 2 ปริญญาตรีวิศวกรรม ทุกสาขา 19,000 Up - ค่าเดนิทาง, ค่าโทรศัพท์
Engineer ขึ�นไป ใช้ภาษา C, VB ได้ - รถรับ - ส่ง

5 Process Engineer ไม่ระบุ 18 ปี 2 ปริญญาตรี 19,000 Up - ค่าเดนิทาง, ค่าโทรศัพท์
ขึ�นไป วิศวกรรม ทุกสาขา - ค่าอาหาร, ค่ากะดกึ, ค่าครองชีพ

6 Product Engineer ไม่ระบุ 18 ปี 2 ปริญญาตรี 19,000 Up
ขึ�นไป วิศวกรรม ทุกสาขา

7 IE Engineer ไม่ระบุ 18 ปี 1 ปริญญาตรี คอมพวิเตอร์ 19,000 Up - ค่ารักษาพยาบาล 
ขึ�นไป - กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

8 Design Engineer ไม่ระบุ 18 ปี 3 ป.ตรี EE, ME 19,000 Up - ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ
ขึ�นไป ใช้ CAD,Solidwork - โบนัสประจําปี, โบนัสพเิศษ

10 Software Engineer ไม่ระบุ 18 ปี 2 ปริญญาตรี 19,000 Up - ค่าเดนิทาง, ค่าโทรศัพท์
ขึ�นไป วิศวกรรม ทุกสาขา - รถรับ - ส่ง

11 Metrology Engineer ไม่ระบุ 18 ปี 1 ปริญญาตรี 19,000 Up - ค่าเดนิทาง, ค่าโทรศัพท์
ขึ�นไป วิศวกรรม ทุกสาขา - ค่าอาหาร, ค่ากะดกึ, ค่าครองชีพ

12 Tooling Engineer ไม่ระบุ 18 ปี 1 ปริญญาตรี 19,000 Up
ขึ�นไป วิศวกรรม ทุกสาขา
รวม 38 อตัรา

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน 25



ชื�อสถานประกอบการ...บริษทั เรย ์- ไทย  อินดสัตรีส์   จาํกดั   E - mail  adm - rong @ ray - thai .com

ประเภทอุตสาหกรรม   (  ประเภทกิจการ  )    ผลิตชิ�นส่วนพลาสติกทุกชนิด

สถานที�ตั�ง  99 / 1   หมู่  3    ซ.D. 8 / 1     สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  2

แขวง / ตําบล..........บา้นชา้ง......... เขต / อําเภอ..........อุทยั..................จังหวัด....พระนครศรีอยธุยา .......... รหัสไปรษณีย์......13210............ เบอร์โทรศัพท์.....035- 746909 - 11 , 093- 1398468

ชื�อบุคคลที�ติดต่อ...นายกฤษฎา   พิมสาร    ตําแหน่ง...เจา้หนา้ที�บุคคล

1 พนักงานฝ่ายผลิต 40 ญ 18 -35  ปี ม.3 ขึ�นไป 310 บาท นั�งประจําเครื�อง ผ่าน 08.00 - 17.00 น. 2  เดือน -

2 พนักงานสโตร์ 5 ช 20 -35  ปี ม.3 ขึ�นไป 310 บาท ตรวจนับเช็คชิ�นงาน " " " -

3 ช่างเทคนิค ( ช่างปรับเครื�องฉีดพลาสติก ) 6 ช 21 -  35 ปี ม.3 ขึ�นไป รายเดือน ซ่อมและควบคุมดูแลเครื�อง " " " -

ฉีดพลาติก -

4 ช่างซ่อมแม่พมิพ์ ( เครื�องฉีดพลาสติก ) 2 ญ 23 - 35 ปี ปวส. ขึ�นไป รายเดือน ซ่อมแม่พมิพ์ฉีดพลาสติก " " "

5 พนักงานขับรถส่งของ 2 ช 21 - 35 ปี ม.3 ขึ�นไป รายเดือน ใบอนุญาตขับขี� ประเภท 2 " " " -

-

                                         รวม 55

1. ค่าครองชีพ  /  ค่าอาหาร 11. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

2. ค่ากะ  /  เบี�ยขยัน 11. ทุนการศึกษาบุตร

กรณีเป็นตําแหน่งงานคนพกิาร   ให้ระบุ

ประเภทความพกิารที�รับสมัครงาน

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง

ชื�อตําแหน่งงาน 
จํานวน

(อัตรา)
เพศ อายุ

วนัหมด

เขตรับ
วฒุิการศึกษา อัตราค่าจ้าง

เงื�อนไข /สวสัดิการ/ความ

ต้องการอื�นๆ / ลักษณะงาน / 

ประสบการณ์

สถานภาพ

ทางทหาร

สวสัดิการ

3. ค่าล่วงเวลา ( O.T. )

4. รถรับ  - ส่งพนักงาน

5. ประกันสังคม                          7. โบนัสประจําปี ฯ ล ฯ

6. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน           8. ปรับเงินเดือนประจําปี

ลาํดบั

อัตรา

ช่วงเวลาทํางาน

9. เงินช่วยเหลือพธีิกรรมต่าง  ๆ  

10. งานเลี�ยงประจําปี
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ตาํแหน่ง__________ฝ่ายบุคคล__________________ 

โทรสาร_____035-241110________ E-mail___riverview05@hotmail.com_________

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

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

2 พนักงาน BELL BOY ช 25  UP 1 คน ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทั ยกกระเป๋าให้ลูกค้า 

3 พนักงานต้อนรับ ช/ญ 25 UP 1 คน ปวส-ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษทั Booking , C/I-C/O  รับจองห้องพกั

4 พนักงานรักษาความปลอดภัย ช 30 UP 1 คน ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทั

5 พนักงานขบัรถ ช 35 UP 2 คน ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทั รู้เส้นทางในกรุงเทพ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

6 พนักงานล้างจาน ญ 35 UP 2 คน ป.6 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทั

รวม 10 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์____035-241444__________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ____บริษทั  นําชัยเสรีโฮลดิ�ง จํากดั______________________ประเภทกจิการ______โรงแรมริเวอร์ววิเพลส_____________________________

สถานที�ตั�งเลขที�__ก.35/5_____หมู่ที�__1__ตาํบล_หอรัตนไชย_ อาํเภอ  พระนครศรีอยธุยา จังหวดั_พระนครศรีอยธุยา
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ตาํแหน่ง____เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล_________________________________ 

โทรสาร__035-246829_______________ E-mail_patsharee-k@orionasia.co.th______

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

1 พนักงานฝ่ายผลติ ชาย 22-30 6 (คน) ปวช.ขึ�นไป ตามประสบการณ์ ทุกตาํแหน่งบรรจุเป็นพนักงานรายเดือน

2 เจ้าหน้าที�วางแผนการผลติ หญงิ 22-30 1 (คน) ปวส./ป.ตรี ตามประสบการณ์ เบี�ยขยนั ค่าอาหาร ค่าเดนิทาง

3 Sales export-Staff หญงิ 22-30 1 (คน) ปวส./ป.ตรี ตามประสบการณ์ เบี�ยขยนัรายปี โบนัส

4 Accountant หญงิ 25-33 1 (คน) ป.ตรี/บัญชี ตามประสบการณ์ กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

5 เจ้าหน้าที�ความปลอดภัย ชาย/หญงิ 22-30 1 (คน) ป.ตรี/อาชีวอนามัย ตามประสบการณ์ ประกนัสังคม

ตรวจสุขภาพประจําปี

ท่องเที�ยวประจําปี

รวม 10 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__คุณพชัรี  กลิ�นชื�น________________

โทรศัพท์____035-246828______________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ__บริษทั โอริออน แมชชีนเนอรี� เอเซีย จํากดั________________ประเภทกจิการ___ผลติเครื�องจักร (เครื�องทําลมแห้ง Air Dryer)_____________

สถานที�ตั�งเลขที�_33/3_____หมู่ที�_5____ ตาํบล_สามบัณฑติ_________อาํเภอ__อทุัย_______ จังหวดั_พระนครศรีอยธุยา_________________ 
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ตําแหน่ง เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล 

โทรสาร__________________________________ E-mail   tippawan_p@agecoal.com

ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 ผู้ช่วยผู้จัดการจัดส่ง ชาย 28 ขึ�นไป 2 ป. ตรี ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ ต้องมีประสบการณ์การจัดส่งอย่างน้อย 1 ปี

2 เจ้าหน้าที�ธุรการจัดส่ง ชาย 20 ขึ�นไป 2 ป. ตรี ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ ต้องมีประสบการณ์การจัดส่งอย่างน้อย 1 ปี

3 เจ้าหน้าที�ประสานงานจัดส่ง ชาย 20 ขึ�นไป 2 ป. ตรี ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ ต้องมีประสบการณ์การจัดส่งอย่างน้อย 1 ปี

4 พนักงานผลิต อาวุโส ชาย 25 ขึ�นไป 2 ปวส. - ป.ตรี ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ ต้องมีประสบการณ์การด้านการผลติอย่างน้อย 1 ปี

5 พนักงานผลิต ชาย 20 ขึ�นไป 5 ม.6 ขึ�นไป ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ ไม่แพ้ฝุ่น สามารถเข้ากะได้ มีความรับผดิชอบ

6 พนักงานขับรถแบคโฮ ชาย 20 ขึ�นไป 3 ป. 6 ขึ�นไป ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการขบัรถแบค็โฮอย่างน้อย 2 ปี

7 พนักงานขับรถตัก (ล้อยาง) ชาย 20 ขึ�นไป 3 ป. 6 ขึ�นไป ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ มีความสามารถขับรถตักล้อยาง และมีประสบการณ์ในการรถตักล้อยาง อย่างน้อย 2 ปี

8 พนักงานคลุมผ้าใบ ชาย 20 ขึ�นไป 3 ป. 6 ขึ�นไป ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ สุขภาพร่ากายแข็งแรง ไม่แพ้ฝุ่น สามารถทํางานกลางแจ้งได้

9 เจ้าหน้าที�คลังสินค้า ชาย 20 ขึ�นไป 3 ปวส. - ป.ตรี ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ สุขภาพร่ากายแข็งแรง ไม่แพ้ฝุ่น สามารถทํางานกลางแจ้งได้

10 เจ้าหน้าที�ขับรถนํ�า ชาย 22 ขึ�นไป 2 ป. 6 ขึ�นไป ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์  มีใบขับขี� ท.2 ขึ�นไป / ไม่แพ้ฝุ่น / สามารถทํางานกลางแจ้งได้

11 พนักงานผลิตรายวนั ชาย 20 ขึ�นไป 3 ป. 6 ขึ�นไป ค่าแรงขั�นตํ�า + OT สุขภาพร่ากายแข็งแรง ไม่แพ้ฝุ่น สามารถทํางานกลางแจ้งได้

รวม 30 อัตรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้     ทิพวรรณ  เพช็ร์วารี

โทรศัพท์  0854865853 

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ  บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ประเภทกิจการ  เชื�อเพลิงถ่านหิน

สถานที�ตั�งเลขที� 8, 8/1  หมู่ที�  1 ตําบล แม่ลา อําเภอ   นครหลวง จังหวดั   อยุธยา 
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สถานที�ตั�งเลขที�____97/11อาคารบิ�กซีราชดําริห์ ห้องเลขที�1ชั�น5   ถ.ราชดําริห์ แขวงลุมพนีิ  ปทุมวนั  กทม.

ตําแหน่ง_ HR.Consultant

โทรสาร__02-696-4998 E-mail witcharat.lumsiricharoenchoke@thy.mcd.com

ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 ผู้จัดการฝึกหัด ช/ญ 22-35 ปี 20 ปริญญาตรี 15,000.++ รักงานบริการ,ใฝ่เรียนรู้,เงินรางวลัประจําปี

2 พนังานประจําสาขา / พนักงานชั�วคราว ช/ญ 18-35ปี 20 ม.3,ปวช,ปวส 9,600 ++ รักงานบริการ,ดูแลมาตรฐาน,เบี�ยขยัน

3 พนักงานประจําร้านกาแฟ Barista ช/ญ 18-30ปี 10 ม.3,ปวช,ปวส 10,000++ รักงานบริการ,ดูแลมาตรฐาน,เบี�ยขยัน

4 พนักงานลูกค้าสัมพนัธ์ Star. ญ 18-25ปี 10 ม.3,ปวช,ปวส 10,000++ รักงานบริการ,สามารถกระตุ้นยอดขาย,เบี�ยขยัน

 

รวม 60 อัตรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้ นาย วชิรัตน์ ลํ�าศิริเจริญโชค

โทรศัพท์_02-696-4900

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ  บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลด์) ประเภทกิจการ__ร้านอาหาร 30



ชื�อ บริษัท ซิติเซ็น วอท์ช แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จํากดั ประเภทกจิการ__ ผลติชิ�นส่วนนาฬิกา (ยี�ห้อ Citizen)__

ตําแหน่ง HR & GA Chief

โทรสาร 035-200792-3 E-mail  :  wimolsirip@citizen.co.jp

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

1 ช่างเทคนิค ชาย 20-35 3 ปวช. ปวส. ตามโครงสร้างบริษัท

2 Engineer ชาย ไม่เกนิ 30 3 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท

3 พนักงาน (คนพกิาร) หญงิ ไม่เกนิ 35 1 ไม่จํากดั ตามโครงสร้างบริษัท

 

รวม 7 อตัรา

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

สถานที�ตั�งเลขที� 49     หมู่ที�  4 ตําบลสามบัณฑติ อาํเภออุทยั จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้ น.ส.วมิลสิริ  พนัธ์หนู

โทรศัพท์ 035-200794-9
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ตําแหน่ง___________________________

โทรสาร__________________________________E-mail______________________________________

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

1 จป.วชิาชีพ ชาย/หญงิ ไม่เกนิ35 ปี 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท - ทดลองงาน  119  วนั

สาขาอาชีวอนามัย /สิ�งแวดล้อม

2 นิติกร ชาย/หญงิ 23 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรีขึ�นไป สาขานิติศาสตร์ ตามโครงสร้างบริษัท - กองทุนประกนัสังคม

และ เนติบัณฑิต - กองทุนเงินทดแทน

3 ช่างสํารวจ ชาย 20 ปีขึ�นไป 3 ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท - โบนัสประจําปี , ปรับค่าจ้างประจําปี

ช่างสํารวจ / ช่างก่อสร้าง / โยธา - ชุดยูนิฟอร์ม , ค่าล่วงเวลา

4 ช่างเชื�อม ชาย 20 ปีขึ�นไป 4 ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท - บ้านพกัพนักงาน , ค่าเบี�ยเลี�ยง

5 ช่างประกอบ ชาย 20 ปีขึ�นไป 4 ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท - เงินช่วยเหลือในกรณต่ีาง ๆ 

6 ช่างพ่นสี ชาย 23 ปีขึ�นไป 2 ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท -ตรวจสุขภาพประจําปี

7 ช่างพ่นทราย ชาย 23 ปีขึ�นไป 2 ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท     ฯลฯ

8 พนักงานขับรถกระเช้า ชาย 23 ปีขึ�นไป 2 ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท

9 พนักงานขับรถบรรทุกติดเครน ชาย 23 ปีขึ�นไป 2 ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท

10 เจ้าหน้าที�สิ�งแวดล้อม ชาย/หญงิ 23 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท

11 พนักงานอาคารสถานที� ชาย 25 ปีขึ�นไป 1 ปวส. , ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท

12 พนักงานขับรถ แทรคเตอร์ ชาย 25 ปีขึ�นไป 1 ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท

13 พนักงานขับรถ Tower crane ชาย 20 ปีขึ�นไป 2 อ่านออกเขียนได้ ตามโครงสร้างบริษัท

14 คนงานทั�วไป ชาย 20 ปีขึ�นไป 100 อ่านออกเขียนได้ ตามโครงสร้างบริษัท
รวม 126 อตัรา

อาํเภอ____________________ จังหวดั_________________

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ประเภทกจิการ_________________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตําบล______________________
บริษัท ไฮกรีตโปรดกัส์ แอนด์ เทคโนโลยี� จาํกดั ผลติภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และโครงสร้างเหลก็

87 9 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา

 คุณสุกุมาลย์   กาญจนะ พนักงานบุคคล
035-246222 ต่อ 1163 , 1164 035-246223 sukumarn.kan@hicretethai.com

ID LINE  : muttikan_a 
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ตาํแหน่ง       ผู้จัดการฝ่ายบุคคล                                        .

โทรสาร        035-704304                                                         E-mail      noppadol4949@hotmail.com      .

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

1 เจ้าหน้าที�บัญชี ช/ญ 20-30 2 ป.ตรี บัญชี รายเดือน สวสัดกิาร

2 QC. แพน็ท์ปูน ช 20-30 7 ป.6 ขึ�นไป รายเดือน 1.บ้านพกัพนักงาน

3 เจ้าหน้าที�ธุรการ ช/ญ 20-30 2 ป.ตรี รายเดือน 2.ประกนัชีวติประกนัชีวติกลุ่ม

4 พนักงานขบัรถบรรทุก(10ล้อ) ช 20-55 ปี 20 ป.4 ขึ�นไป รายวนั 3.กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

5 พนักงานขบัรถเทเลอร์, พ่วง ช 20-55 ปี 20 ป.4 ขึ�นไป รายวนั 4.โบนัสประจําปี

6 พนักงานขบัรถแบคโฮ ช 20-55 ปี 10 ป.4 ขึ�นไป รายวนั

7 ช่างซ่อมเครื�องจักร ช 20-55 ปี 10 ม.3 ขึ�นไป รายวนั

8 ช่างซ่อมรถบรรทุก ช 20-55 ปี 10 ม.3 ขึ�นไป รายวนั

9 ช่างสํารวจ ช 20-55 ปี 2 ปวส.โยธาสํารวจ รายเดือน

10 เจ้าหน้าที� จป.วชิาชีพ ช/ญ 20-55 ปี 1 ป.ตรี.อาชีวอนามัย รายเดือน

รวม 84 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้        นายนพดล  พยอมยนต์                             

โทรศัพท์         035-704300                                       

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ     บริษทั  พลสัโพรเกรส เอน็จิเนียริ�ง จํากดั ประเภทกจิการ   รับเหมาก่อสร้าง, ให้เช่าเครื�องจักร                .

สถานที�ตั�งเลขที�     4/2    หมู่ที�             8             ตาํบล   บางกระสั�น                        อาํเภอ        บางปะอนิ                     จังหวดั       พระนครศรีอยธุยา                  .
33



ตาํแหน่ง_________________________________________ 

โทรสาร_______________________________E-mail___________________________________________________________________

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

1 หัวหน้าแผนกซ่อมบํารุงทั�วไป ชาย 25-35 1 ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ตามโครงสร้างบริษทั 1.  ชุดทํางาน

(supervisor) 2.  รถรับ-ส่ง พนักงาน

2 ช่างผสม - เตาหลอม ชาย 19-35 1 ปวช.-ปวส. 11,000                        3.  ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ประจําปี

3 ช่างไฟฟ้าอปุกรณ์ ชาย 22-35 1 ปวช.-ปวส. 11,000                        4.  กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

5.  การประกนัอบุัตเิหตุกลุ่ม

6.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - ธิดา

7.  เงินช่วยเหลือมงคลสมรส

8.  รางวลัการปฏิบัตงิานสมํ�าเสมอ

9.  ค่าเข้ากะ / ค่าความร้อน (เฉพาะตําแหน่ง)

10.อื�นๆ

รวม 3 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ประเภทกจิการ_____________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________ จังหวดั___________________ 

บริษทั สยามกลาสอยธุยา  จาํกดั      ผลิตขวดแกว้

  99   คานหาม     อุทยั พระนครศรีอยธุยา

คุณจนัทิมา เจา้หนา้ที�บุคคล
035-746605 - 7 035-746577 Chantima.Tep@osotspa.com
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ชื�อสถานประกอบการ  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ประเภทกจิการ           คลงัสินค้า

อาํเภอ    บางปะอนิ   จังหวดั       พระนครศรีอยุธยา

ตําแหน่ง      HR  Manager

โทรสาร   035-258064

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

1 หัวหน้างาน Maintanace ช 28ปีขึ�นไป 1 ป.ตรี วศิวกรรม อื�นๆที�เกี�ยวข้อง รายเดือน  - ผ่านทดลองงาน

2 เจ้าหน้าที�ธุรการ ช/ญ ไม่เกนิ 30 4 ป.ตรี การจัดการ,บัญชี อื�นๆที�เกี�ยวข้อง
375 / วนั ขึ�นอยู่กบั

ประสบการณ์
 - ผ่านทดลองงานเป็นรายเดือน

3 พนักงานคลงัสินค้า ช/ญ 18 ปีขึ�นไป 8 ม.3 ขึ�นไป 310/ วนั  - ผ่านทดลองงานเป็นรายเดือน

รวม 13 อตัรา

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวันนัดพบแรงงาน

สถานที�ตั�งเลขที�           939             หมู่ที�   2 ตําบล     บางกระสั�น

บุคคลที�สามารถติดต่อได้     สนฉัตร์    ภู่ทอง

โทรศัพท์    035-221640-5 E-mail   Sonchat.p@dksh.com , Pinyada.p@dksh.com
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ชื�อสถานประกอบการ บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จํากดั ประเภทกจิการ     ตัวแทนจําหน่ายและศูนย์ซ่อมครบวงจร TOYOTA

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้ นางสาวอโนชา  คนหลกั ตาํแหน่ง       เจ้าหน้าที�บุคคล
โทรสาร         035-725-900 E-mail         hr@tdiamond.co.th

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

1 เจ้าหน้าที�ความปลอดภัยวชิาชีพ ช/ญ 22 ปีขึ�นไป 1 ป.ตรี 

2 พนักงานขาย ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 5 ไม่จํากดั

3 ช่างยนต์ ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 5 ไม่จํากดั

4 ช่างเตรียมพื�น ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 3 ไม่จํากดั

5 ช่างพ่นสี ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 1 ไม่จํากดั

6 ช่างเคาะตวัถงั ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 1 ไม่จํากดั

7 ช่างผสมสี ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 1 ไม่จํากดั

รวม 17 อตัรา

โทรศัพท์      035-725-997  ต่อ   921

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง  " งานนัดพบแรงงาน "

สถานที�ตั�งเลขที�       104       หมู่ที�       1 ตาํบล       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 ์,
   บุตรคนแรก/บุตรคนที� 2, วนัเกดิพนกังาน
6.สวสัดกิารแสดงความเสยีใจ
   (เนื�องจากญาตใิกลช้ดิเสยีชวีติ)
7.วนัหยดุพกัผอ่น 7 วนั/ปีข ึ�นไป 
   (จํานวนวนัเพิ�มข ึ�นตามอายงุาน)
8.งานเลี�ยงสงัสรรคป์ระจําปี
9.งานกฬีาสานสมัพนัธ์
10.ทอ่งเที�ยวประจําปี
11.เงนิโบนสั (ตามผลประกอบการแตล่ะปี)
12.ตรวจสขุภาพประจําปี
13.หยดุวนัเสารเ์วน้วนัเสาร์
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ชื�อสถานประกอบการ       บรษัิท เมกา โฮม เซน็เตอร ์จํากดั               ประเภทกจิการ      ธรุกจิคา้ปลกี-คา้สง่สนิคา้เกี�ยวกบัอปุกรณ์ตกแตง่บา้นครบวงจร

สถานที�ตั �งเลขที�              สํานักงานใหญ ่  :   49 หมูท่ี� 5  ตําบลคลองหนึ�ง   อําเภอคลองหลวง   จังหวัดปทมุธาน ี  12120

ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่ได ้        คณุปภารณีิ  ทพิยภ์บิาล โทรศัพท ์  02-029-7900 ตอ่ 2304      โทรสาร    02-029-7901
                         

ลําดบั ชื�อตําแหนง่งานวา่ง เพศ จํานวน อายุ วฒุกิารศกึษา เงื�อนไข อตัราคา่จา้ง

1 ผูจ้ัดการสาขา, ผูจ้ัดการฝ่าย ช/ญ หลายอตัรา 30 - 45 ปี ปรญิญาตรี มปีระสบการณ์ในสายางาน และในธรุกจิคา้ปลกีอยา่งนอ้ย 5 ปี

ผูจั้ดการแผนก / ผูช้ว่ยแผนก  - เงนิเดอืนตั �งแต่

(ขาย, แคชเชยีร,์บรกิารลกูคา้,จัดสง่สนิคา้,   9,000 - 25,000 บาท

สั�งซื�อสนิคา้,ตรวจรับสนิคา้, ซอ่มบํารงุ)  ขึ�นไป (ตามตําแหน่ง

3 ผูจั้ดการแผนก / พนักงาน ออกแบบ ช/ญ หลายอัตรา 22 - 35 ปี ปรญิญาตร ี จบสาขาออกแบบ,ตกแตง่ภายใน,สถาปัตยกรรม ใช ้โปรแกรม 3 มติไิดด้ี   และ ประสบการณ์)

4 ผูจั้ดการแผนก / พนักงาน การเงนิ ญ หลายอัตรา 22 - 35 ปี ปรญิญาตร ี จบสาขาบัญช/ีการเงนิ (ผูจั้ดการแผนกตอ้งมปีระสบการณ์บรหิารงานบัญชอียา่งนอ้ย 2 ปี)  -  คา่ครองชพี 500 บาท

5 ผูจั้ดการแผนก / พนักงาน บคุคล ช/ญ หลายอัตรา 22 - 35 ปี ปรญิญาตร ี จบสาขาที�เกี�ยวขอ้ง (ผูจั้ดการแผนกตอ้งมปีระสบการณ์บรหิารงานบคุคลอยา่งนอ้ย 2 ปี)  - เงนิรางวลัจากยอดขาย

ผูจั้ดการแผนก / ผูช้ว่ยผูจั้ดการแผนก จบสาขาที�เกี�ยวขอ้ง นติศิาสตร,์รัฐศาสตร ์(  ผูจั้ดการแผนกตอ้งมปีระสบการณ์)  - ตรวจสขุภาพประจําปี

พนักงานป้องกันการสญูเสยี  ดา้น Loss Prevention อยา่งนอ้ย 2 ปี มใีจรักงานบรกิาร )  - กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี

ผูจั้ดการแผนกขายโครงการ ป.ตร ีสาขาที�เกี�ยวขอ้ง มคีวามรูใ้นดา้นการควบคมุงานกอ่สรา้ง สนิคา้โครงสรา้ง  -  คา่นั�งเครื�องแคชเชยีร์

เจา้หนา้ที�ขายโครงการ (Sale, Tele Sale)  -  คา่รถ คา่กะ 

พนักงานขาย , แคชเชยีร ์, คลังสนิคา้,  - เครื�องแบบพนักงาน

พนักงานขับรถไฟฟ้า  - คา่รักษาพยาบาล

พนักงานบรกิารลกูคา้ ธุรการรับสนิคา้

บรกิารพเิศษ  จัดสง่สนิคา้  สั�งซื�อสนิคา้

10 พนักงานคอมพวิเตอร์ ช หลายอัตรา 22 - 35 ปี ปรญิญาตร ี จบสาขาคอมพวิเตอร/์เทคโนโลยสีารสนเทศ

ลําดบั ชื�อตําแหนง่งานวา่ง เพศ จํานวน อายุ วฒุกิารศกึษา เงื�อนไข อตัราคา่จา้ง

ธุรการ (สัญญาจา้ง)

 (จัดซื�อ, การตลาด,ประมวนผลขอ้มลู)

ผูจั้ดการฝ่ายจัดซื�อ มปีระสบการณ์งานดา้นจัดซื�อธุรกจิคา้ปลกี, จัดซื�อ Corporate ที�เกี�ยวขอ้ง 3 ปีขึ�นไป

(วัสดกุอ่สรา้ง,กระเบื�อง,สขุภัณฑ,์อปุกรณ์ มทีักษะดา้นการเจรจาตอ่รอง

ไฟฟ้า,สนิคา้ตกแตง่)

ใบแจง้ตําแหนง่งานวา่ง

ประจําสาขา โรจนะ โทร 035-958-000 ตอ่ 1850, 1851

2 ช/ญ หลายอัตรา 25 - 35 ปี ม.6 ขึ�นไป มปีระสบการณ์ในธุรกจิคา้ปลกี หรอืธุรกจิกอ่สรา้งอยา่งนอ้ย  2 ปี

6 ช หลายอัตรา 22 - 35 ปี ปรญิญาตร ี

7 ช/ญ หลายอัตรา 22 - 35 ปี ปรญิญาตร ี

( พนักงานขายหากมคีวามรูด้า้นงานชา่ง/มปีระสบการณ์คา้ปลกีจะพจิารณาเป็นพเิศษ )

9 ช/ญ หลายอัตรา 22 - 35 ปี ปรญิญาตรี สามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ด/้พมิพง์านไดด้ี

8 ช/ญ หลายอัตรา 18 - 35 ปี ม.3 ขึ�นไป

ประจําสํานักงานใหญ่

1 ช/ญ หลายอัตรา 22 - 30 ปี ปรญิญาตรี สามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ด/้พมิพง์านไดด้ี 10,000 - 12,000 บาท

ตามตกลง2 ช/ญ หลายอัตรา 30 - 45 ปี ปรญิญาตรี
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ตาํแหน่ง_เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล

โทรสาร__035-746804 E-mail_duangjai@eletto.co.th

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

1 QA Engineer ชาย 25-35 1 ป.ตรี Engineer รายเดือน 1.ค่าเช่าบา้น 800 บาท

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง 2.ค่าอาหาร 8.00 -17.10 น  ได ้25 บาท

2 IT Support ชาย/หญงิ 25-35 1 ป.ตรี คอมพวิเตอร์ รายเดือน      17.30 -20.00 น. ได ้เพิ�มอีก 25 บาท

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง 3.เบี�ยขยนั 400,600,800 บาท

3 Planing Staff หญงิ 22-30 1 ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง รายเดือน เบี�ยขยนัพเิศษ 1,000 บาท และ 300 บาท

4 Leader Production ชาย 25-35 1 ปวส.สาขที�เกี�ยวข้อง 4.ค่าตาํแหน่ง         5.รถตูรั้บส่ง 16 คนั

5 Operator Production ชาย 25-35 N/A ม.3 ขึ�นไป รายวนัวนัละ 308 บาท 6.สวสัดิการประกนัชีวติกลุ่ม

(พนกังานฝ่ายผลิตชาย) ( 4 เดือน) 7.ไม่มีกะ ทาํงาน เสาร์เวน้เสาร์

8.กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

รวม อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__ดวงใจ โพทอง (แต้ว)

โทรศัพท์_035-746800 ต่อ 223

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_บริษทั เอเลต็โต้ (ประเทศไทย) จํากดั ประเภทกจิการ__ผลติเบรคเกอร์และตู้ควบคุมไฟฟ้า

สถานที�ตั�งเลขที�__41___หมู่ที�___4__ ตาํบล___อทุัย อาํเภอ   บางปะอนิ จังหวดั___พระนครศรีอยธุยา
38



ชื�อสถานประกอบการ       _บริษทั   นิเดค็อเีลค็โทรนิคส์  (ประเทศไทย)  จาํกดั         ประเภทกจิการ  ชิ�นส่วนอเิลค็ทรอนิคส์ 

ตําแหน่ง____________________________________ ฝ่ายบุคคล

E-mail sunittaya.kingpho@nidec.com  

ลาํดบั ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จาํนวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ผู้จดัการฝ่ายProduction conrol หญิง 35-47 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั และประสบการณ์ ประสบการณ์ตามตาํแหน่งงานผูจ้ดัการ PC ในโรงงาน

2 วศิวกร กระบวนการผลติ ชาย-หญิง 22-32 10 ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ,อเิลค็ทรอนิคส์ , อตุสาหการ หรืออื�นๆที�เกี�ยวข้อง ตามโครงสร้างบริษทั และประสบการณ์ เขียนแบบเครื�องจกัร,ไฟฟ้า ใชโ้ปรแกรม PLC และอื�นๆ

3 วศิวกร การติดตั�ง เครื�องจกัรอตัโนมตัิ ชาย-หญิง 22-32 10 ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ,อเิลค็ทรอนิคส์ ตามโครงสร้างบริษทั และประสบการณ์

4 วศิวกร ควบคุมคุณภาพ ชาย-หญิง 22-35 5 ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ,อเิลค็ทรอนิคส์ , อตุสาหการ หรืออื�นๆที�เกี�ยวข้อง ตามโครงสร้างบริษทั และประสบการณ์

5 ช่างเทคนิค ด้านการติดตั�งเครื�องจกัรอตัโนมตัิ ชาย 22-32 20 ปวส.ไฟฟ้า,อเิลค็ทรอนิคส์ ตามโครงสร้างบริษทั และประสบการณ์ อ่านแบบประกอบเครื�องจกัร,ไฟฟ้า,ใชโ้ปรแกรม PLC

6 ช่างเทคนิค Stamping ชาย 22-32 5 ปวส. ช่างแม่พมิพ์ , ช่างกลโลหะ ตามโครงสร้างบริษทั และประสบการณ์ ประสบการณ์งานStamping จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 พนักงานประจาํสํานักงาน Sale /PC หญิง 22-32 2 ปริญญาตรี สาขาการตลาด,การจัดการ ,บัญชี หรือสาขาอื�นๆที�เกี�ยวข้อง ตามโครงสร้างบริษทั และประสบการณ์ ถา้มีประสบการณ์ตรงตามตาํแหน่งงาน

8 พนักงานประจาํคลงัสินค้าโรงงาน หญิง 22-32 1 ปริญญาตรี สาขาการตลาด,การจัดการ ,บัญชี หรือสาขาอื�นๆที�เกี�ยวข้อง ตามโครงสร้างบริษทั และประสบการณ์ ถา้มีประสบการณ์ตรงตามตาํแหน่งงาน

รวม 54 อตัรา

โทรศัพท์      035-330742-5 ต่อ2999 หรือ 0899001323

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

สถานที�ตั�งเลขที�  44  หมู่ที�  9 ตําบลธนู อาํเภออุทัย          จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้   สุนิตยา  กิ�งโพธิ�

สวสัดิการต่างๆ:-  เบี�ยขยนั 600,700,900 บาท ต่อเดือน/ ค่าครองชีพ 1000 บาทต่อเดือน /ค่าอาหารวนัละ 25 บาท /ค่ารักษาพยาบาลพนกังานและบุตรปีละ 12000 บาท/ ชุดพนกังานปีละ 2 ชุด /เงินช่วยเหลือกรณีสมรส /คลอดบุตร/พนกังานเสียชีวิต 150000/โบนสั /

ปรับค่าจา้งประจาํปี/ค่ากะกลางคืน 35 ต่อวนั
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ตาํแหน่ง____________________________________ หัวหน้างานอาวุโสบุคคล,ผจก.แผนกบุคคล

โทรสาร_______________________________035-229522

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

1 พนักงานขาย ชาย-หญงิ 20-30 ปี 5 ปวส.ขึ�นไป ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี� (สายเอเซีย,เสนา,ลาดบัวหลวง)

2 ช่างซ่อมตัวถังและสี ชาย 20-35 ปี 5 - ช่างขัดสี,ช่างพ่นสี ,เคาะ,ประกอบตัวถัง

3 พนักงานบัญชี-การเงิน หญงิ 20-30 ปี 1 ปวส.ขึ�นไป สาขาอยุธยา, เสนา, ลาดบัวหลวง

4 พนักงานธุรการบุคคล ชาย 20-30 ปี 2 ปวส.ขึ�นไป ด่วน ขบัรถยนต์เกยีร์ธรรมดาได้มีใบขบัขี�

5 ช่างยนต์ หญงิ 20-35 ปี 3 ปวส.ขึ�นไป -

6 พนักงานรับรถ ชาย 25-35 ปี 3 ปวส.ขึ�นไป มีความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัเครื�องยนต์

รวม 19 อตัรา

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ__บริษทั โตโยต้าอยธุยา จํากดั_____________________ประเภทกจิการ____ขายรถยนต์และรับซ่อมรถยนต์โตโยต้า_____

สถานที�ตั�งเลขที�____111_____หมู่ที�___3___ ตาํบล_คลองสวนพลู____อาํเภอ_พระนครศรีอยธุยา จังหวดั__พระนครศรีอยธุยา_____ 

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้___คุณเยาวลกัษณ์ , คุณนวลปราง _____

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

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

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

1 NEW MODEL ENGINEER ชาย 25-30 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั ค่าอาหาร, ค่าครองชีพ, ค่าตาํแหน่ง

2 MARKETING SUPERVISOR ช/ญ 30-35 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั ค่าเดนิทาง, ค่ากะ

3 SALES STAFF ญ 22-28 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั เบี�ยขยนั, โบนัส

4 ADMIN OFFICER ญ 23-29 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั รถตู้รับส่ง สายหัวรอ, ป้อมเพชร,

 สายวงัน้อย, อทุัย - ภาชี

รวม 4 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ประเภทกจิการ_______________________________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________จังหวดั_____________________________________ 

บริษทั ไทเกอร์โพลี� (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผลิตชิ�นส่วนพลาสติกสาํหรับยานยนต์

99 5 อุทยั อุทยั พระนครศรีอยธุยา

คุณญาณิศา  แสงนอ้ย Personnel & Admin Supervisor

0-3574-1565-67 ต่อ 115 0-3574-1568 admin2@tpt.tiger-poly.com
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ชื�อสถานประกอบการ    บริษัท อโินแอค  โตไก (ประเทศไทย) จํากดั                                                                                                          ประเภทกจิการ        ชิ�นส่วนท่อยางอุตสาหกรรมในรถยนต์

สถานที�ตั�งเลขที�       157 /4                หมู่ที�      5                                      ถนน   พหลโยธิน                                                           ตําบล          ลาํไทร                                         . อาํเภอ               วังน้อย                              .

จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา                                                                       รหัสไปรษณีย์      13170                                 โทรศัพท์    035-215681-2                                                  โทรสาร         035-214891                                        .

บุคคลที�สามารถติดต่อได้      กษมา  แพ่งต่าย                                                                                          ตําแหน่ง        RECRUITMENT                                                              E-mail  personnel@ittc.co.th           . 

ลาํดับ เพศ อายุ จํานวน

1 หญิง - 5

2 หญิง - 5

3 ชาย - 5

4 ชาย อาย ุ22 - 32 ปี 10

5 ชาย อาย ุ22 - 32 ปี 5

8 ชาย อาย ุ22 - 32 ปี 5

9 ชาย อาย ุ22 - 35 ปี 50

รวม 85

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

ชื�อตําแหน่ง วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวัสดิการ

เจา้หนา้ที�สโตร์ การศึกษาวุฒิ ปวส. ทุกสาขา 10,000-12,000 /เดือน
**มีประสบการดา้นงานสโตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**สามารถใช ้MS-Office,INTERNET, E-Mail.,SAP.

เจา้หนา้ที�การตลาด การศึกษาวุฒิ ปวส. ทุกสาขา 10,000-12,000 /เดือน

**มีมนุษยสัมพนัธดี์ อดทนและขยนั มีทกัษะในดา้นการติดต่อประสานงาน 

สื�อสาร และจดัการเอกสาร

**บุคลิคภาพดี มีใจรักบริการ

พนกังาน (ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป) วิจยัและพฒันา การศึกษาวุฒิ ปวส. สาขาช่างฯ 10,000-12,000 /เดือน
**มีพื�นฐานในการใชเ้ครื�องมือและเครื�องจกัรของขบวนการผลิต

**ตรวจเช็กชิ�นงานใหส้อดคลอ้งกบั Drawing และค่า Tolerance.

พนกังาน (ช่างไฟฟ้า)
วฒิุการศึกษา ระดบั ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื�องกลหรือ

สาขาที�เกี�ยวขอ้ง
11,000-14,000 / เดือน

**ตรวจสอบดาํเนินการซ่อมแซมแกไ้ขในส่วนระบบ

**ควบคุมดูแลเครื�องจกัรภายในระบบ ใหท้าํงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ

QA Incoming , QA Customer (Document) 
การศึกษาวุฒิ ปวส.สาขาเขียนแบบเครื�องกล,

เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื�น ที�เกี�ยวขอ้ง
10,000-12,000 /เดือน

**ควบคุมดูแลการจดัเตรียมความพร้อมในส่วนงาน QA 

สาํหรับชิ�นงานรุ่นใหม่หรือที�มีการแกไ้ข

**ตรวจสอบ C /F Jig Inspection ตาม Plan

พนกังานขบัรถส่วนกลาง มีประสบการณ์ดา้นเส้นทางในการขบัรถ ไม่ตํ�ากวา่ 2 ปี 10,399 - 12,000 / เดือน
**มีความรู้ขั�นพื�นฐานเกี�ยวกบัเครื�องยนต ์มีใบขบัขี�รถยนต์

**มีใจรักบริการ / มีมนุษยส์ัมพนัธที์�ดีต่อเพื�อนร่วมงาน

พนกังานฝ่ายผลิต / QA ม.3-ม.6 (เทียบเท่า) 308 บาท / วนั

สามารถทาํงานเป็นกะได ้, ทาํ OT.,ไม่แพส้ารเคมี

สุขภาพร่างกายแขง็แรง มีมนุษยส์ัมพนัธดี์

ทาํงานเป็นกะได้

อตัรา
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ชื�อสถานประกอบการ      บริษทั แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จํากดั                                                                                                       ประเภทกจิการ       ผลติสปริง           .

สถานที�ตั�งเลขที�  151                      หมู่ที�    ถนน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค                                                            ตาํบล   บ้านเลน                                                . อาํเภอ   บางปะอนิ

จังหวดั      พระนครศรีอยุธยา                                                                   รหัสไปรษณีย์      13160                                 โทรศัพท์    035-314200-5                                                  โทรสาร     035-314209                                            .

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้   คุณธนัญชนก ผวิอ่อน                                                                                                       ตาํแหน่ง     SR.HR Officer                                                                  E-mail   thananchanok@advanex.co.th    

ลาํดับ เพศ อายุ จํานวน

1 ช ไม่เกิน35 4

2 ช-ญ ไม่เกิน35 2

3 ช-ญ ไม่เกิน35 1

4 ช-ญ ไม่เกิน35 1

5 ช-ญ ไม่เกิน35 2

6 ช-ญ ไม่เกิน35 1

7 ช-ญ ไม่เกิน35 1 7. โบนสั  และเงินพิเศษทาํงานไดต้ามยอดขาย

รวม 12

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

ชื�อตาํแหน่ง วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

Technician ปวส.สาขาเทคนิคการผลิต , เครื�องกล รายเดือน 1. ทาํงานวนัจนัทร์ - ศุกร์

QA.Engineer ปริญญาตรีขึ�นไป สาขาวิศวกรรมเครื�องกล , ไฟฟ้า

Sr.Buyer ปริญญาตรีขึ�นไป

รายเดือน 2.บริษทัยนิดีส่งไปฝึกอบรมประเทศสิงคโ์ปร์

รายเดือน 3. มีรถรับ - ส่งProduction Engineer ปริญญาตรีขึ�นไป สาขาวิศวกรรมเครื�องกล , ไฟฟ้า

6. กองทุนประกนัสงัคม

รายเดือน 4. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

รายเดือน 5. ค่ารักษาพยาบาล / ประกนัชีวิต

10. ค่าครองชีพ รายเดือน 500 บ./ รายวนั650 บ.

8. อาหารกลางวนั ฟรี..... / อาหารโอที

9.เครื�องแบบพนกังาน

อตัรา

PC & MC Officer ปริญญาตรีขึ�นไป

Store Supervisor ปริญญาตรีขึ�นไป รายเดือน

Production Supervisor ปริญญาตรีขึ�นไป รายเดือน
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ชื�อสถานประกอบการ__บริษัท ริเก้น อลีาสโตเมอร์ (ประเทศไทย)  จํากดั___  ประเภทกจิการ_____________ผลติเม็ดพลาสต ิสังเคราะห์_______________

ตาํแหน่ง_______ผู้จัดการฝ่าย HR & GA_______________ 

โทรสาร_____035-200-789___________ E-mail___nopparat@riken-elastomers-thai.com__

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

1 Technician ชาย 21-25 ปี 3 ปวช-ปวส. ตามโครงสร้างค่าจ้าง ค่ากะ 25, 40, 75 บ.

บริษัทคะ เบี�ยยขยนั 400/600/800/1,000 : เดือน

รถรับส่งหรือค่าเดนิทาง เดือนละ 1,000

ประกนัสุขภาพ + ค่ารักษาพยาบาล (30,000 บ/ปี)

 กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

เงินช่วยเหลือค่าอาหารวนัละ 30 บาท

เครื�องแบบพนักงาน 5 ชุด (ทดลองงาน 3 ชุด)

วนัทาํงาน จ-ศ

รวม 3 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้____นางสาวนพรัตน์  สิทธิศักดิ�__________

โทรศัพท์___035-200-781-9____________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

สถานที�ตั�งเลขที�___50__หมู่ที�___4___ ตาํบล_สามบัญฑิต____________อาํเภอ___อทุยั______ จังหวดั___พระนครศรีอยธุยา__________ 
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ประเภทกจิการ_____________________

ตาํแหน่ง_______________________________________________

โทรสาร__________________________________E-mail__________________________

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

1 Document control ช/ญ 23-40 2 ปวส.ขึ�นไป ตามโครงสร้าง 1. ค่าอาหาร 30 บาท/วนั

2 เจ้าหน้าที�ความปลอดภัย ช/ญ 23-35 1 ป.ตรี ตามโครงสร้าง 2.เบี�ยขยนั 300,500,700

3 ออกแบบแม่พมิพ์ ช/ญ 23-35 1 ปวส.ขึ�นไป ตามโครงสร้าง 3.ค่าครองชีพ 400 ขึ�นไป

4 ฝ่ายผลติ ช 20-37 10 ม.6 ขึ�นไป ตามโครงสร้าง 4.ค่ารักษาพยาบาล/ปี

 5.ค่ากะ 35 บาท/วนั

6.ท่องเที�ยวประจําปี

7.โบนัสประจําปี

รวม 14 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________จังหวดั____________________________

บรษัิท ซานชนิ ไฮเทคโนโลย(ีไทยแลนด)์ จํากดั ผลติชิ�นสว่นโลหะ

63    9    ธนู    อทุยั    พระนครศรอียธุยา

 คณุญาณศิา   ปานบญุ  ฝ่ายบคุคล

035-226258 # 103 035-226923 personal@sanshin.co.th
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ตาํแหน่ง___________________________________________________________ 

โทรสาร__________________________________E-mail______________________________________

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

1 พนกังานประจาํเครื�องพิมพ์ ชาย 22-35 4 คน ม.3 9,240 บาท/เดือน ทาํงานจนัทร์-ศุกร์ หยดุเสาร์ อาทิตย์

2 เจา้หนา้ที�การตลาด ชาย/หญิง 22-35 2 คน ป.ตรี ตามโครงสร้าง เบี�ยขยนัปฏิบติังาน  300, 400, 500 บาท / เดือน

3 ผูจ้ดัการคลงัสินคา้และขนส่ง ชาย 35-45 1 คน ป.ตรี ตามโครงสร้าง เบี�ยขยนัโอที  200 - 1,000  บาท/ เดือน

4 เจา้หนา้ที�ความปลอดภยั จป. ชาย/หญิง 22-35 1 คน ป.ตรี ที�เกี�ยวขอ้ง ตามโครงสร้าง ค่าอาหาร กะกลางวนั 30 บาท กะกลางคืน 40 บาท

 ค่าเดินทาง วนัละ 25 บาท

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ/ประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม

โบนสัประจาํปี/ปรับค่าจา้งผา่นทดลองงาน/ประจาํปี

ชุดยนิูฟอร์ม / เลี�ยงสงัสรรคปี์ใหม่ 

 ฝึกอบรมและพฒันา / ตรวจสุขภาพประจาํปี

รวม 8 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ประเภทกจิการ_______________________________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________จังหวดั_____________________________________ 

บรษัิท เอ็กซว์ายพ ีบ ี(เอเซยี) จํากดั พมิพส์ิ�งพมิพ,์ พมิพฉ์ลากพลาสตกิ, ทําบรรจภุัณฑ์

689 4 อทัุย อทัุย พระนครศรอียธุยา

สายใจ  แป้นมณี เจา้หนา้ที�บคุคล

035-746460 035-746471 saijai@xypb.co.th
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ชื�อสถานประกอบการ_บริษัท เมเทค คทิามูระ (ประเทศไทย) จํากดั_____

ตําแหน่ง_______________Manager____________________ 

โทรสาร___035-364160,6___

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

1 ผู้ช่วยแผนกวิศวกรรม ชาย 22 ปี ขึ�นไป 1 ปวส. 9,240 บาท ขึ�นไป ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ (LAB)

ติดต่อประสานงานลูกค้า 

(สามารถสื�อสารภาษาองักฤษได้ดีและ

สื�อสารภาษาญี�ปุ่นพอเข้าใจ)

3 พนักงานขับรถ ชาย 30 ปีขึ�นไป 1 ม.3 ขึ�นไป ตามประสบการณ์ รับ - ส่งสินค้า

รับ - ส่ง ผู้บริหารชาวญี�ปุ่น (ต้องรู้เส้นทางใน

กทม.และปริมณฑล)

มีใบขับขี�ประเภท 2 (รถบรรทุก)

สวัสดิการ

-  ค่ารถ, ค่าอาหาร, เบี�ยขยนั, โบนัส

-  เงินขึ�นประจําปี

 -  ทํางาน 08.00 -17.00 น. (นอกเวลากาํหนด

ถือเป็นการทํางานล่วงเวลา)

รวม 3 อตัรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้_______นางอญัชลพีร   แย้มสมัย_________

โทรศัพท์____035-364161-6 , 035-716735

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ประเภทกจิการ_รับบริการชุบ - เคลือบแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์__

สถานที�ตั�งเลขที�_____119____หมู่ที�___4___ตําบล_บางพระครู___ อาํเภอ__นครหลวง___ จังหวัด__พระนครศรีอยุธยา___

E-mail____anchaleeporn@metek-mkt.com , personnel@metek-mkt.com_____

ปริญญาตรี ตามประสบการณ์

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

2 Sale coordinate  หญิง 22 ปี ขึ�นไป 1
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ตําแหน่ง___รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ_________________________________ 

โทรสาร__035-329143__________ E-mail____chaweewan.u@calpis-osotspa.co.th____

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

1
Industrialization Staff

เจ้าหน้าที�ฝ่ายส่งเสริมการผลติ
ช/ญ 25 ปี ขึ�นไป 2 ปริญญาตรี/วิศวกรรมอาหาร 20,000-25,000

สามารถสื�อสารภาษาองักฤษได้ดี

และมีประสบการด้านโรงงานอาหาร

2
Forklift  Operator

พนักงานขับรถ Fork lift
ชาย 20 ปี ขึ�นไป 3 ม.6,ปวช. ,ปวส. 9,240 ต้องมีใบอนุญาติขับรถ Forklift

3
Packing & Mixing  Operator

พนักงานประจําเครื�องบรรจุ
ชาย 20 ปี ขึ�นไป 3 ปวช. ,ปวส. 9,240

4
Packing  Technician

ช่างประจําเครื�องบรรจุ
ชาย 25 ปี ขึ�นไป 3 ปวช. ,ปวส.ช่าง

13,000-20,000/

ตามประสบการณ์
มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร 

5
Purchasing  Staff

เจ้าหน้าที�จัดซื�อ
หญงิ 23-28 ปี 2 ปริญญาตรี 15,000

สามารถสื�อสารภาษาองักฤษได้ดี

/มีประสบการณ์ด้านจัดซื�อ

6
Sr.Staff  Planing
หัวหน้างานวางแผนการผลติและจัดซื�อวตัถุดบิ

หญงิ 25-30 ปี 2 ปริญญาตรี 20,000-25,000
Production planing & Purchasing 

สามารถสื�อสารภาษาองักฤษได้ดี

7
Utility  Technician 

ช่าง
ชาย 25 ปี ขึ�นไป 2 ปวส.ช่างไฟฟ้า

10,000-13,000/

ตามประสบการณ์
หรือมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร

รวม 17 อตัรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__ฉววีรรณ  อ้วนงาม___________

โทรศัพท์_035-329406, 081-8520235__

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ__บริษัท คาลพสิโอสถสภา  จํากดั____ ประเภทกจิการ____ผลติเครื�องดื�มผสมนมเปรี�ยว_______________

สถานที�ตั�งเลขที�___48/9_____หมู่ที�____7____ตําบล_คลองสวนพลู อาํเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวดั___พระนครศรีอยุธยา_______ 
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โทรสาร_______________________________  

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

1 เจ้าหน้าที�QC/ผลติ ชาย/หญงิ 25-30ปี 3
วทิยาศาสตร์

ด้านการอาหาร
ตามตกลง

2 ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบํารุง ชาย 21 -35ปี 5 ปวช ขึ�นไป ตามตกลง

3 หัวหน้าไลน์ผลติ ชาย/หญงิ 25-38ปี 3 ม.6 ขึ�นไป ตามตกลง มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ

4 พนักงาน QC หญงิ 25-30ปี 3 ม.6 ขึ�นไป ตามโครงสร้าง

5 พนักงานฝ่ายผลติ ชาย/หญงิ 18 -38ปี 10 ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้าง

6
เจ้าหน้าที�ธุรการ  คลงัสินค้า/

จัดส่ง
ชาย/หญงิ 22-30ปี 2 ปวส.บัญชี ตามตกลง แผนกจัดส่ง  สามารถทาํงานล่วงเวลาได้

รวม 26 อตัรา

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

โทรศัพท์___087-9128642_____________ E-mail_hr1@taveephol.com____________________________________________________

ชื�อสถานประกอบการ______บริษัท ทวผีลผลติภณัฑ์ จํากดั________________________ประเภทกจิการ_____โรงงานผลตินํ�าผลไม้ 25%_______

สถานที�ตั�งเลขที�___79/4 ____หมู่ที�____2ตาํบล___ตานิม______________อาํเภอ____บางปะหัน________จังหวดั_พระนครศรีอยธุยา____ 49



ตําแหน่ง___________________________________________________________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 Business Manager ชาย - หญิง 35-40 1
ปริญญาตรีสาขาที�

เกี�ยวข้อง
ตามโครงสร้างบริษัทฯ  ค่าครองชีพ, ค่ากะ, เบี�ยขยัน, ค่าเดินทาง

2 Production Manager ชาย - หญิง 35-40 1
ปริญญาตรีสาขาที�

เกี�ยวข้อง
ตามโครงสร้างบริษัทฯ ของขวญัครบรอบวนัเกิด, ค่าอาหาร

3 Safety Officer ชาย - หญิง 23-35 1
ปริญญาตรีสาขาที�

เกี�ยวข้อง
ตามโครงสร้างบริษัทฯ เงินช่วยเหลือคลอดบุตร, ช่วยเหลืองานศพ

4 Officer (Purchasing&BOI) ชาย - หญิง 23-35 1
ปริญญาตรีสาขาที�

เกี�ยวข้อง
ตามโครงสร้างบริษัทฯ แสดงความยินดีมงคล, ค่ารักษาพยาบาล

 ชุดพนักงาน, ตามกฎหมายกําหนด 

รวม 4 อัตรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ประเภทกิจการ_______________________________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ ตําบล______________________อําเภอ____________________จังหวดั_____________________________________ 

บรษัิท อาพคิ ยามาดะ(ไทยแลนด)์ จํากดั

ผลติและจําหน่ายแผน่ตวันําไฟฟ้าทกุ
ชนดิ (LEADFRAME)

42/8 4 บา้นชา้ง อทุัย พระนครศรอียธุยา

คณุกลุภญา  ชยัมานติย์ Officer 

035-746838-9 035-746840 kulphaya@ayt.th.com
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1. ชื�อสถานประกอบการ : โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 

2. สถานที�ตั �ง :  เลขที� 27/12 หมู่ 11 ถนน โรจนะ   ตาํบล กะมัง  อาํเภอ พระนครศรีอยุธยา  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา 

   หมายเลขโทรศัพท์  0-3524-4333 หมายเลขโทรสาร  0-3524-3777

4. ชื�อบุคคลที�ตดิต่อได้  :  ณัฎฐา   บุญถนอม ,  ราชาวดี  เธียรประยูร

ลาํดับ ชื�อตาํแหน่งงาน เพศ อายุ จาํนวน คุณวุฒิ เงื�อนไขและสวัสดกิาร อัตราค่าจ้าง

1 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ช / ญ 22 ปีขึ �นไป 1 ปริญาตรี บคุลิกภาพดี ภาษาองักฤษดี 15,000             

2 พนักงานเสริฟ ช / ญ 18 ปีขึ �นไป 5 ม.3 ขึ �นไป บคุลิกภาพดี รักในการบริการ 9,240               

3 ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช 18 ปีขึ �นไป 1 ปวส. ด้านชา่งไฟฟ้า หรือที�เกี�ยวข้อง 11,000             

4 ผู้ช่วยพ่อครัว ช 22 ปีขึ �นไป 3 ไม่จํากดัวฒิุการศกึษา 9,240 ขึ �นไป 

5 พนักงานล้างจาน ช / ญ 18 ปีขึ �นไป 3 ไม่จํากดัวฒิุการศกึษา                 9,240

รวม 13 อัตรา

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวันนัดพบแรงงาน

   'เงื�อนใข บุคคลกิภาพดี มีใจรัก

ในงานบริการสามารถเข้างานเป็น

กะได้                                       

                    - ทุกตาํแหน่ง จะ

ได้รับ          1. เบี �ยขยนัการันตี เดือน

ละ 2,000 บาท2. มีชดุยนิุฟอร์มให้ใส ่

ซกัรีดให้พร้อมใสทํ่างาน                      

                       3. อาหารวนัละ 2 มื �อ 
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ตาํแหน่ง___________________________________________________________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

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

1 Account AR Officer / Cost Officer ญ 25-35 1 อตัรา ป.ตรี สาขาบัญชี ตามตกลง ค่าอาหาร 25 บาท  , ค่าเดินทาง 25 บาท

2 พนักงานช่างเชื�อม ช 20 - 40 ปี 3 อตัรา ป.6 - ปวช. ตามตกลง เบี�ยขยนั 300/600/900  , ปรับเงนิประจําปี

ยูนิฟอร์ม , ประกนัชีวติกลุ่ม ประกนัสังคม 

 ปรับค่าแรงหลงัผ่านทดลองงาน 

เงนิช่วยเหลือฌาปนกจิศพ  , โบนัส

รวม 4 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ประเภทกจิการ_______________________________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________จังหวดั_____________________________________ 

บริษัท แมคคลาเรน อนิดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จํากดั ผลติ ประกอบชิ�นส่วนรถแรกเตอร์เพื�อเกษตรกรรม

180 1 บ้านเลน บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา

คุณสอาด  เยน็ใจ เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล

035-314-002 035-314-000 saard.mc.ayutthaya@gmail.com
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ตาํแหน่ง__________________บุคคล_________________________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail_______apmgroup@hotmail.co.th_______

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

1 ที�ปรึกษาการขายรถยนต์ 10 ไม่จํากดัวุฒิ คอมมิชชั�น สามารถขบัรถยนต์ได้

2 ที�ปรึกษาการขายรถ จจย. 3 ไม่จํากดัวุฒิ รายเดือน สามารถขบัรถยนต์ได้

3 ที�ปรึกษาด้านบริการ(SA) 3 ปวส.ขึ�นไป รายเดือน ขบัรถยนต์ได้  มปีระสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ

4 ลูกค้าสัมพนัธ์ 2 ปวส.ขึ�นไป รายเดือน

5 ธุรการ 2 ปวส.ขึ�นไป รายเดือน

6 ช่างยนต์ 3 ปวส.ขึ�นไป รายเดือน จบช่างยนต์/ขบัรถยนต์ได้

รวม 23 อตัรา

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ___บริษทั เอ พ ีเอม็ คาร์มาร์ท จํากดั__ ประเภทกจิการ_จําหน่ายรถยนต์/ศูนย์บริการ /รถจักรยายนยนต์___

สถานที�ตั�งเลขที�___99_____หมู่ที�__3____ตาํบล____บ้านกรด___________อาํเภอ____บางปะอนิ จังหวดั____________อยธุยา_______ 

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________อญัชนา_____________________

โทรศัพท์____________035-880900_____________
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ตาํแหน่ง          เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล 

โทรสาร          035-221099 E-mail  :  Jeerapak@Heilasia.com

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

1 ช่างเชื�อม ชาย 22-40 ปี 10 ม.6 / ปวช. 308 บาท / วนั พนักงานรายวนั

2 ช่างประกอบชิ�นส่วน / ตดิตั�ง ชาย 22-45 ปี 10 ม.6 / ปวช. 308 บาท / วนั ทาํงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.

3 พนักงานบริการ ชาย 22-40 ปี 5 ม.6 / ปวช. 308 บาท / วนั มีรถรับ-ส่ง, กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ,

4 วอเตอร์เทส ชาย 26-40 ปี 3 ม.3 308 บาท / วนั ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิห้าแสนบาท,

5 พนักงานระบบลม ชาย 26-40 ปี 3 ม.3 308 บาท / วนั ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และครอบครัว,

6 พนักงานลนี ชาย 26-40 ปี 5 ปวช. / ปวส. 308 บาท / วนั วนัหยุดตามกฎหมาย, โบนัสประจําปี,

7 พนักงานตรวจสอบ SQE ชาย 26-40 ปี 2 ม.3 308 บาท / วนั ปรับค่าแรงทุกปี, วนัหยุดนักขัตฤกษ์16วนั/ปี, 

8 ช่างซ่อมบํารุง ชาย 26-40 ปี 2 ปวช. / ปวส. 308 บาท / วนั ชุดยูนิฟอร์ม

รวม 40 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้         น.ส.จีรภัคร เอนกวถิี

โทรศัพท์            035-221090 ต่อ 333

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"
ชื�อสถานประกอบการ        บริษทั ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จํากดั ประเภทกจิการ             โรงงานผลติตวัถงัรถขนนํ�ามัน

สถานที�ตั�งเลขที�   168        หมู่ที�    16 ตาํบล   บางกระสั�น อาํเภอ   บางปะอนิ จังหวดั   พระนครศรีอยธุยา 54



           บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลย ีโอเปอเรชั�นส์ (ประเทศไทย) จํากดั ประเภทกจิการ __ผลติแขนจับหัวอ่านในฮาร์ดดสิก์____________

ตาํแหน่ง__________Recruitment Supervisor_______________________

โทรสาร_____035-334822_____________________________E-mail__yutthana.limyousawad@hti.htch.com___

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

1 Maintenance Technician 10 ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างบริษทั 1. เบี�ยขยนั 500 , 700 และ 800 บาท

2 PM Technician 1 ปวส. อิเลค็ทรอนิกส์ ตามโครงสร้างบริษทั 2. ค่าอาหาร 

3 Engineering Operator (Technician) 12 ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างบริษทั 3. ค่ากะ , ค่าส่องกลอ้ง (เฉพาะบางตาํแหน่งงาน)

4 Engineering Operator (พนักงานทั�วไป) 12 ม.6 หรือ ปวช. ตามโครงสร้างบริษทั 4. ค่ารักษาพยาบาล OPD (คุม้ครองบุตร) 

5 Metrology Technician 1 ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างบริษทั 5. ค่ารักษาทนัตกรรม

6 IT Technical Support 1 ปวส. - ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ตามโครงสร้างบริษทั 6. เงินเดือนเดือนที� 13 , โบนสัประจาํปี

7. ประกนักลุ่ม (อุบติัเหตุ , IPD)

8. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

9. รถรับส่งพนกังาน

รวม 37 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__นายยทุธนา  ลิ�มอยู่สวสัดิ�__________________

โทรศัพท์___035-334800 ต่อ 4864__________________

*** ทุกตาํแหน่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ (ไม่ใช่ Subcontract) ***

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

สถานที�ตั�งเลขที�______50____หมู่ที�__4____ ตาํบล___อทุยั___________________อาํเภอ_____อทุยั_______________จังหวดั____พระนครศรีอยธุยา_________________
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ตําแหน่ง   เจ้าหน้าที�ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรสาร   035-350100 E-mail : jeerawan@cht.canon.co.th

ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

1 ASSISTANT HR MANAGER ชาย/หญิง 32 - 37 4 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท
มีประสบการณ์ 10 ปี ( Mapower, Payroll, 

Labor Relation, Labor Law, Training )
2 HR CHIEF STAFF ชาย/หญิง 26 - 28 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท มีประสบการณ์ Mapower 5 - 7 ปี
3 HR STAFF ชาย/หญิง 26 - 28 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท มีประสบการณ์ Mapower 2 - 3 ปี
4 STAFF หญิง 22 - 27 6 ปริญญาตรี ปริญญาตรี มีประสบการณ์  0 - 1 ปี
5 ENGINEER ชาย 22 - 27 10 ปริญญาตรี ปริญญาตรี มีประสบการณ์  0 - 1 ปี
6 TECHNICIAN ชาย 21-27 10 ปวส. ตามโครงสร้างบริษัท ผ่านการเกณฑ์ทหาร/ เกรดเฉลี�ย 2.5 ขึ�นไป

ผ่านการเกณฑ์ทหาร/นํ�าหนักไม่เกิน 80 กก.
ส่วนสูงไม่ตํ�ากว่า 160 ซม. , ไม่มีรอยสัก
นํ�าหนักไม่เกิน 70 กก.
ส่วนสูงไม่ตํ�ากว่า 150 ซม.

รวม 232 อัตรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้   คุณจีรวรรณ   อินาวงั

โทรศัพท์    035-350080

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ    บริษัท แคนนอน ไฮเทค ( ประเทศไทย) จํากัด ประเภทกิจการ    ผลิตเครื�องพมิพ์

สถานที�ตั�งเลขที�      89  หมู่ที� 1 ตําบล  บ้านเลน อําเภอ  บางปะอิน จังหวดั พระนครศรีอยุธยา

7 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20-30 50 ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท8 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18-32 150 ม.3 ขึ�นไป
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ตาํแหน่ง___________________________________________________________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

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

1 Warehouse Supervisor ช/ญ 25 ปีขึ�นไป 3 ปริญญาตรี ตามตกลง คลงัสินค้า

2 Inventory / EDP Staff ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 5 ปวส. ขึ�นไป 11,000 คลงัสินค้า

3 Checker Staff ช/ญ 18 ปีขึ�นไป 5 ม.3ขึ�นไป 320/วนั คลงัสินค้า

4 Operative ช/ญ 18 ปีขึ�นไป จํานวนมาก ม.3 ขึ�นไป 320/วนั คลงัสินค้า

 สวสัดกิาร - รถรับส่ง, เบี�ยขยนั, ลาพกัร้อน

เริ�มต้นปีแรก 14 วนั

รวม อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อ__บริษทั ดเีอชแอล ซัพพลายเชน ( ประเทศไทย) ประเภทกจิการ__ศูนย์กระจายสินค้า Big C วงัน้อย

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________ จังหวดั_____________________________________ 219 4 ลาํไทร วงันอ้ย พระนครศรอยธุยา

คุณรุจีรักษ ์ ศรีลิ�ม HR Supervisor

035-315800-49 ต่อ 1305
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ตาํแหน่ง_Asst. HR_Manager__________________________________________ 

โทรสาร__035-276601___________________ E-mail_apinya.jantakod@pepsico.com__________

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

1 Production Foreman ชาย - 4 ปวส-ปริญญาตรี -

2 Production Operator ชาย - 15 ปวส-ปริญญาตรี -

3 Engineering Technician ชาย - 5 ปวส -

4 Raw Material Operator ชาย-หญงิ - 2 ปวส

 

รวม 26 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__อภิญญา__จันทโคตร์_________

โทรศัพท์___035-276622______________

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

ชื�อสถานประกอบการ_บริษทั เป๊ปซี�-โคล่า (ไทย) เทรดดิ�ง จํากดั ประเภทกจิการ___Foods______________________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�___55______หมู่ที�___5___ ตาํบล_สามบัณฑติ___ อาํเภอ__อทุัย____________ จังหวดั___พระนครศรีอยธุยา___________________ 
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	01.บริษัท คลองสวนพลู จำกัด (อยุธยาซิตี้พาร์ค)
	02.บริษัท เกษมกิจ จำกัด
	03.บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
	04.บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (กลุ่มบริษัท  ปตท.)
	05.บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด
	06.บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	07.บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
	08.บริษัท เซคซั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	09.บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
	10.บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
	11.บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
	12.บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด
	13.บริษัท ซุปเปอริชเซียส จำกัด
	14.บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
	15.บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด
	16.บริษัท ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน 3
	17.บริษัท นานาภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม จำกัด
	18.บริษัท ทีดีเอ รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	19.บริษัท เทยิ่น เอฟอาร์เอ ไทร์ คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
	20.บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
	21.บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด
	22.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
	23.บริษัท แอลป์ส  ทูล  (ประเทศไทย)  จำกัด
	24.บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอป เมนท์ จำกัด
	25.บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	26.บริษัท เรย์ - ไทย  อินดัสตรีส์   จำกัด
	27.บริษัท นำชัยเสรีโฮลดิ้ง จำกัด
	28.บริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จำกัด
	29.บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
	30.บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์)
	31.บริษัท ซิติเซ็น วอท์ช แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
	32.บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
	33.บริษัท พลัสโพรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
	34.บริษัท สยามกลาสอยุธยา  จำกัด
	35.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด.XLSx
	36.บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จำกัด
	37.บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
	38.บริษัท เอเล็ตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
	39.บริษัท นิเด็คอีเล็คโทรนิคส์  (ประเทศไทย)  จำกัด
	40.บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด
	41.บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
	42.บริษัท อิโนแอค  โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
	43.บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
	44.บริษัท ริเก้น อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด
	45.บริษัท ซานชิน ไฮเทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด
	46.บริษัท เอ็กซ์วายพี บี (เอเซีย) จำกัด
	47.บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด
	48..บริษัท คาลพิสโอสถสภา  จำกัด
	49.บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด
	50.บริษัท อาพิค ยามาดะ(ไทยแลนด์) จำกัด
	51.บริษัท ก.พัชรศักดิ์ จำกัด  (โรงแรมกรุงศรีริเวอร์)
	52.บริษัท แมคคลาเรน อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
	53.บริษัท เอ พี เอ็ม คาร์มาร์ท จำกัด
	54.บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด
	55.บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	56.บริษัท แคนนอน ไฮเทค ( ประเทศไทย) จำกัด
	57.บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ( ประเทศไทย)
	58.บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด



