
วันท่ีแจ้ง ต ำแหน่งงำนท่ีต้องกำร อัตรำค่ำจ้ำง

ต ำแหน่งงำน ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร เลขท่ี/หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้องกำร เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ /รำยละเอียด/สวัสดิกำร

1-มิ.ย.-63 ร้าน ส.รุ่งโรจน์ เฟอร์เจอร์ ร้านจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 54/5 ม.5 ไผ่ลิง อยุธยา อยุธยา 081-3091091 พนักงานยกของ ช ไม่เกิน ไม่จ ากัด 2 เวลาท างาน 08.30-20.00 น.

2-มิ.ย.-63 บริษัท ท๊อปเทรดอินโนเวช่ัน จ ากัด รับจัดแสดงสินค้าและบริการออแกไนซ์ 125 วัดตูม อยุธยา อยุธยา 087-1635257 พนักงานขาย ช/ญ 25 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 10 ค่าคอม,ประกันสังคม,วันหยุดประจ าปี

4-มิ.ย.-63 บริษัท โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด รับจ้างผลิตเคร่ืองด่ืม 95 บ้านช้าง อุทัย อยุธยา 035-746655 เจ้าหน้าท่ีเอกสาร QA ช/ญ 18-35 ป.ตรี 1 เวลาท างาน 08.00-17.40 น.

4-มิ.ย.-63 หจก.ชิณาณา เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด รับเหมาท่ัวไป 86/81 บางปะหัน บางปะหัน อยุธยา 092-3166202 พนักงานธุรการ ช/ญ 18-40 ปวส.-ป.ตรี 1 ประกันสังคม,เงินเดือนประจ า

9-มิ.ย.-63 ร้าน น.บุญมี ค้าปลีก-ส่ง ค้าปลีก-ส่ง 131/30 คุ้มลาน บางปะอิน อยุธยา 096-9434940 พนักงานยกของ ช 30-40 ไม่จ ากัด 1 เวลาท างาน 08.30-17.30 น.

10-มิ.ย.-63 บริษัท เทคแมน อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ ากัดผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 40/10-12 อุทัย อุทัย อยุธยา 081-9469459 เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 6 10,000-15,000/รถรับส่ง/ประกันสังคม

10-มิ.ย.-63 บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จ ากัด ผลิตพลังงานทดแทน 48 ม.2 กระทุ่ม มหาราช อยุธยา 096-3695414 พ่อครัว ช/ญ 35 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1 ตามโครงสร้างบริษัท

10-มิ.ย.-63 บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จ ากัด ผลิตพลังงานทดแทน 48 ม.2 กระทุ่ม มหาราช อยุธยา 096-3695414 ช่างซ่อมบ ารุง ช 23 ข้ึนไป ปวช. 1 ตามโครงสร้างบริษัท

10-มิ.ย.-63 บริษัท ซีสเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบอเวอร์เรจ จ ากัด ผลิตอาหารส าเร็จ 358 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 092-6831004 ฝ่ายผลิต ช/ญ ไม่เกิน 45 ปี ม.3-ปวช. 6

11-มิ.ย.-63 บริษัท ไทเซอิ เอ็นจิเนียร่ิง เอเชียน จ ากัด ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 111/19 ม.2 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 082-4454792 Electri Engineer Design ช 26-36 ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 1 25,000/เดือน โบนัส/ค่ารักษาพยาบาล/เบ้ียขยัน/ค่าอาหาร/ชุดยูนิฟอร์ม

12-มิ.ย.-63 บริษัท นาริญต้า จ ากัด ขายปลีก-ส่ง 6/6 บ้านม้า บางปะหัน อยุธยา 080-4372999 ธุรการ ญ 25 ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 1

12-มิ.ย.-63 บริษัท ชาชาฟู้ด (ประเทศ) จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเม็ดธัญพืช 26 หนองน้ าส้ม อุทัย อยุธยา 099-1581960 ช่างไฟฟ้า ช ไม่จ ากัด ปวช.ข้ึนไป 2

12-มิ.ย.-63 บริษัท ศักดาพร จ ากัด ก่อสร้าง ถนน สะพาน บางปะอิน 082-1915485 พนักงานรายวันท่ัวไป ช/ญ มัธยม 10 สวัสดิการตามท่ีกฏหมายก าหนด

12-มิ.ย.-63 บริษัท ศักดาพร จ ากัด ก่อสร้าง ถนน สะพาน บางปะอิน 082-1915485 พนักงานขับ(ควบคุมเคร่ืองจักร) ช/ญ มัธยม 10 สวัสดิการตามท่ีกฏหมายก าหนด

15-มิ.ย.-63 บริษัท เอสทีพีคอปอเรท จ ากัด ป้ัมน้ ามัน 150 บ้านเกาะ เมือง อยุธยา 089-9277755 แม่บ้าน ญ 20 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 2 350/วัน

15-มิ.ย.-63 บริษัท เอสทีพีคอปอเรท จ ากัด ป้ัมน้ ามัน 150 บ้านเกาะ เมือง อยุธยา 089-9277755 คนสวน ช 20 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 2 350/วัน

15-มิ.ย.-63 บริษัท เอสทีพีคอปอเรท จ ากัด ป้ัมน้ ามัน 150 บ้านเกาะ เมือง อยุธยา 089-9277755 พนักงานเติมน้ ามัน ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2 350/วัน

16-มิ.ย.-63 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ธุรกิจค้าปลีก 80 บ้านกรด บางปะอิน อยุธยา 084-7628536 พนักงานขาย ช/ญ 23-45 ม.3 ข้ึนไป 4 ชุดนิฟอร์ม/ค่าครองชีพ

16-มิ.ย.-63 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ธุรกิจค้าปลีก 80 บ้านกรด บางปะอิน อยุธยา 084-7628536 พนักงานบริการพิเศษ ญ 23-45 ปวช.-ป.ตรี 3 ชุดนิฟอร์ม/ค่าครองชีพ

16-มิ.ย.-63 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ธุรกิจค้าปลีก 80 บ้านกรด บางปะอิน อยุธยา 084-7628536 พนักงานแคชเชียร์ ญ 23-45 ม.3-ป.ตรี 3 ชุดนิฟอร์ม/ค่าครองชีพ

19-มิ.ย.-63 ร้านวันนา ร้านท่ี 2 ร้านขายอาหาร อยุธยา อยุธยา 086-1345636 แม่ครัว ญ 30-40 ไม่จ ากัด 1 500/วัน,จ-ศ 06.00-15.00 น.

19-มิ.ย.-63 3 BB ส่ือสาร-โทรคมนาคม 139/9 ไผ่ลิง อยุธยา อยุธยา 035-950084 ช่างเทคนิค ช 20-30 ม.6 ข้ึนไป 4 13,000/เดือน,ประกันสังคม

19-มิ.ย.-63 3 BB ส่ือสาร-โทรคมนาคม 139/9 ไผ่ลิง อยุธยา อยุธยา 035-950084 Direct Sales ช/ญ 20-35 ม.3 ข้ึนไป 4 12,000/เดือน,ประกันสังคม

19-มิ.ย.-63 หจก. กิจเพ่ิมพูน เมตัล เวิร์ค จ ากัด ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร 26/3 ม.5 บางนมโค เสนา อยุธยา 081-7323728,089-2391706 ช่าง CNC (ใช้งานโปรแกรม Cimatrom) ช 25-35 ปวส.ข้ึนไป 1 ประกันสังคม

22-มิ.ย.-63 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืมบรรจุขวด 204 ชะแมบ วังน้อย อยุธยา 089-4137122 พนักงานขับรถ 6 ล้อ ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 6 15,000/เดือน

22-มิ.ย.-63 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืมบรรจุขวด 204 ชะแมบ วังน้อย อยุธยา 089-4137122 พนักงานขับรถยก ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 3 400/วัน

22-มิ.ย.-63 บริษัท ไฮรัตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตส าเร็จรูป 87 โคกม่วง ภาชี อยุธยา 098-2516399 ช่างกลึงโลหะ ช 25-50 ม.3-ปวส. 1 โบนัส,โอที,รถรับส่ง,บ้านพัก

22-มิ.ย.-63 บจก. ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ ขาย-เช่า รถฟอคลิฟท์ 119/9 บ้านสร้าง บางปะอิน อยุธยา 081-6973015 พนักงานขับรถ 6 ล้อ ช 30 ข้ึนไป ปวช. 2

24-มิ.ย.-63 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผลิตอาหาร 1010 อยุธยา อยุธยา 089-9002996 ผู้จัดการร้าน ช/ญ 25-45 ปวช.-ป.ตรี 5

24-มิ.ย.-63 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผลิตอาหาร 1010 อยุธยา อยุธยา 089-9002996 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ช/ญ 25-45 ปวช.-ป.ตรี 5

24-มิ.ย.-63 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผลิตอาหาร 1010 อยุธยา อยุธยา 089-9002996 พนักงานร้าน ช/ญ 25-45 ป.6 ข้ึนไป 5

24-มิ.ย.-63 บริษัท ณุ เดอะคาร์ จ ากัด ขายรถยนต์มือ 2 55 บางนมโค เสนา อยุธยา 081-3652559 ช่างยนต์ ช ไม่เกิน 30 ปวช.-ปวส. 1

ต ำแหน่งงำนว่ำง 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ช่ือสถำนประกอบกำร/นำยจ้ำง ท่ีอยู่
เบอร์โทร

คุณสมบัติท่ีนำยจ้ำงต้องกำร
จ ำนวน

ห้ามส่งต่อ/เผยแพร่/ทำซ้ำ

  สจจ.พระนครศรีอยุธยา



วันท่ีแจ้ง ต ำแหน่งงำนท่ีต้องกำร อัตรำค่ำจ้ำง

ต ำแหน่งงำน ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร เลขท่ี/หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้องกำร เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ /รำยละเอียด/สวัสดิกำร

ช่ือสถำนประกอบกำร/นำยจ้ำง ท่ีอยู่
เบอร์โทร

คุณสมบัติท่ีนำยจ้ำงต้องกำร
จ ำนวน

24-มิ.ย.-63 บริษัท ณุ เดอะคาร์ จ ากัด ขายรถยนต์มือ 2 55 บางนมโค เสนา อยุธยา 081-3652559 แม่บ้าน ญ ไม่เกิน 30 ป.6-ม.3 2

24-มิ.ย.-63 บริษัท อยุธยา แกรนด์ เอ็มจี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดขายรถยนต์ 48/11 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 092-9188997 ช่างซ่อมบ ารุง ช ไม่เกิน 42 ปวช. 2

24-มิ.ย.-63 บจก. มณฑรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 15/4 ขวัญเมือง บางปะหัน อยุธยา 089-9009866 ช่างไฟฟ้า ช ไม่จ ากัด ม.6 ข้ึนไป 2

24-มิ.ย.-63 บริษัท บางไทรไฟเบอร์บอร์ด จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายงานไม้ 85 สามตุ่ม เสนา อยุธยา 093-3604082 ช่างไฟฟ้า/อุตสาหกรรม ช 18 ข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี 7

24-มิ.ย.-63 บริษัท อัครรัฐนันท์ จ ากัด โรงแรม 139/1-2 บ้านเกาะ อยุธยา อยุธยา 099-4954449 พนักงานบัญชี ช/ญ - ป.ตรี 1 มีประสบการณ์

24-มิ.ย.-63 บริษัท อัครรัฐนันท์ จ ากัด โรงแรม 139/1-2 บ้านเกาะ อยุธยา อยุธยา 099-4954449 แม่บ้าน ช/ญ - ม.3 ข้ึนไป 6

24-มิ.ย.-63 บริษัท อัครรัฐนันท์ จ ากัด โรงแรม 139/1-2 บ้านเกาะ อยุธยา อยุธยา 099-4954449 พนักงานรักษาความปลอดภัย ช/ญ - ม.3 ข้ึนไป 1 มีประสบการณ์

24-มิ.ย.-63 บริษัท อัครรัฐนันท์ จ ากัด โรงแรม 139/1-2 บ้านเกาะ อยุธยา อยุธยา 099-4954449 พนักงานเสริฟ ช/ญ - ม.3 ข้ึนไป 4

24-มิ.ย.-63 บริษัท อัครรัฐนันท์ จ ากัด โรงแรม 139/1-2 บ้านเกาะ อยุธยา อยุธยา 099-4954449 กุ๊ก ช/ญ - ม.3 ข้ึนไป 2 มีประสบการณ์

30-มิ.ย.-63 บจก. พัฒนกิจ จ ากัด ผลิตช้ินส่วนพลาสติก 222 ม.8 ล าตาเสา วังน้อย อยุธยา 087-0365821 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ช/ญ - ปวช. ข้ึนไป 6

30-มิ.ย.-63 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์เบฟเวอร์เรจ จ ากัด อาหารส าเร็จรูป 358 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 092-6831004 คนงานรายวัน ช/ญ ไม่เกิน 45 ปี ม.3-ม.6 3

29-มิ.ย.-63 บริษัท เอ็มเอ็กซ์ แมชช่ันเนอร่ี จ ากัด จ าหน่ายเคร่ืองจักรใหญ่ 198 หมู่ 4 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 062-4049567 หัวหน้าช่าง ช 30 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1 20,000/เดือน,ประกันสังคม

29-มิ.ย.-63 บริษัท เอ็มเอ็กซ์ แมชช่ันเนอร่ี จ ากัด จ าหน่ายเคร่ืองจักรใหญ่ 198 หมู่ 4 ล าไทร วังน้อย อยุธยา 062-4049567 ผู้ช่วยช่าง ช 30 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1 15,000/เดือน,ประกันสังคม

29-มิ.ย.-63 บจก.โชควีระชัย โรงแรม 120/4 ม.6 ไผ่ลิง อยุธยา อยุธยา 082-1999298 แม่บ้าน ญ 18-45 ไม่จ ากัด 2 380/วัน

29-มิ.ย.-63 บจก.โชควีระชัย โรงแรม 120/4 ม.6 ไผ่ลิง อยุธยา อยุธยา 082-1999298 พนักงานเสริฟ ญ 18-30 ไม่จ ากัด 2 380/วัน

ห้ามส่งต่อ/เผยแพร่/ทำซ้ำ

  สจจ.พระนครศรีอยุธยา




