
ตาํแหน่ง____________________________________ 

โทรสาร_______________________________E-mail_____________________________________________________ 

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

1 นกัโภชนาการ ช / ญ 27 - 35 ปี 1 ปริญญาตรี 17 K+ ( ค่า Level) รถรับส่งพนกังาน,ชุดยนิูฟอร์ม,ค่าส่องกลอ้ง

2 Production  Engineer  ช / ญ 28 - 35 ปี 1 ปริญญาตรี 23,000 + (ค่า Level) ค่าขดั, ค่ายนื, ค่ากะ, ค่าระดบั
3 Sup.Production ญ 25 - 35 ปี 1 ปริญญาตรี 21-23 K+ (ค่าตาํแหน่ง, ค่า Level) ค่าตาํแหน่ง, กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
4 Sup.Maintenance ช 35 - 38 ปี 1 ปริญญาตรี 28-35 K + ( ค่า Level) เบี�ยขยนั, ขา้วฟรี, ค่าอาหาร 15 บาท, ค่าอาหารช่วง O.T
5 QA Sup. ช / ญ 28 - 35 ปี 1 ปริญญาตรี 23 K + (ค่า Level) เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต

ประกนัชีวิตกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจาํปี
ค่ารักษาพยาบาล, ท่องเที�ยวประจาํปี
กิจกรรมวนัสงกรานต,์งานเลี�ยงวนัเกิด
กีฬาสี, งานเลี�ยงสังสรรคปี์ใหม่

รวม 5 อตัรา

จังหวดั______________ 

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

                                                             

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ประเภทกจิการ_______________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________

ประกอบชิ�นสว่นนาฬกิาบรษัิท รอยัล ไทม ์ซติี� จํากดั

69 1 สนับทบึ วังนอ้ย พระนครศรอียธุยา

นางวรกมล   พลบํารงุ     เจา้หนา้ที�ฝ่ายบคุคล

035-745071-4 * 360 035-745070 worakamolp@citizen.co.jp



อาํเภอ____วงัน้อย_________

ตาํแหน่ง____________________________________ Sr.Recruitment Officer     

โทรสาร_______________________________035-272448  E-mail  

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

1 Maintenance Engineer ไม่จาํกดั 20 - 30 2 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทัฯ โบนสัประจาํปี , ปรับอตัราค่าจา้งประจาํปี ,

2 QA Engineer ไม่จาํกดั 20 - 30 2 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทัฯ ค่าเลี�ยงดูบุตร , เบี�ยขยนั , กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ,

3 Admin Officer ไม่จาํกดั 20 - 30 3 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทัฯ ประกนัสงัคม , กองทุนเงินทดแทน , 

4 Warehouse Officer ไม่จาํกดั 20 - 30 3 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทัฯ ประกนัสุขภาพ , ประกนัอุบติัเหตุ ,

ทุกตาํแหน่งเป็นพนักงานประจํา

รวม 10 อตัรา

ชื�อสถานประกอบการ     บริษทั ค้าเหลก็ไทย จํากดั (มหาชน)     ____________________________ประเภทกจิการ___ ผลติและแปรรูปผลติภัณฑ์เหลก็     ________________________

สถานที�ตั�งเลขที�___332-333_______หมู่ที�___5_____ตาํบล__ลาํไทร____________________ จังหวดั___พระนครศรีอยธุยา______ 

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้______คุณศิวาวุฒ ิ เอื�อชีวกลุ____________________________________

โทรศัพท์_____02-6854000___ต่อ 4121_______________________ siwawut@thaimetaltrade.com



ตําแหน่ง____________________________________ 

โทรศัพท์___________________________________ โทรสาร_______________________________ E-mail__________________________________________

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

1 MTN  Supervisor / Engineer ชาย 24-38 ปี 2 ป.ตรี /วศิวฯ 20,000 up ไฟฟ้า,อเิลก็,อุตสาหการ,เครื�องกล

2 Design Engineer ช / ญ 24-30 ปี 2 ป.ตรี /วศิวฯ 20,000 up ไฟฟ้า,อเิลก็,อุตสาหการ,เครื�องกล

3 CQE Engineer ช / ญ 24-30 ปี 2 ป.ตรี /วศิวฯ 20,000 up ไฟฟ้า,อเิลก็,อุตสาหการ,เครื�องกล

4 Production Supervisor ช / ญ 25-38 ปี 2 ป.ตรี /วศิวฯ 20,000 up ไฟฟ้า,อเิลก็,เคมี,อุตสาหการ, อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

5 PC  Staff  / Officer หญิง 22-30 ปี 1 ปวส.-ป.ตรี บริหารธุรกจิ 11,000 up ประสบการณ์ทางด้าน Planing จะพจิารณาเป็นพเิศษ

6 QA,QC Foreman ช / ญ 25-35 ปี 1 ปวส.-ป.ตรี บริหารธุรกจิ 15,000 up มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบคุณภาพ QA,QC

7 MTN Profit Center Foreman ชาย 30-35 ปี 1 ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้า,อเิลก็,เครื�องกล,อุตสาหกรรม 15,000 up มีประสบการณ์ทางด้าน กลงึ มิลลิ�ง อ่านแบบเขยีนแบบ 

รวม 11 อตัรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__________________________________________

  
 

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ ประเภทกจิการ_______________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ ตําบล______________________อาํเภอ____________________ จังหวดั______________ 

บริษัท เคซีอ ีเทคโนโลย ีจํากดั ผลติแผงวงจรไฟฟ้า (แผ่น PCB)

117,118 1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา  

คุณ แสงดาว  ชัยวงษ์

035-351812 ต่อ 151 , 087-7109973

Recruitment Senior Officer

035-351054 hr.recruit@kcetech.co.th



ชื�อสถานประกอบการ_บริษทั นิเดค พรีซิชั�น (ประเทศไทย) จํากดั___ ประเภทกจิการ______อเิลก็ทรอนิคส์_________

ตาํแหน่ง_______เจ้าหน้าที�ฝ่ายทรัพยากรบุคคล______________ 

โทรสาร____035-215319_______ E-mail____maneerat.phiphikul@nidec.com____

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

1 Engineer ( PCE / QA ) ชาย / หญงิ 20 ปี ขึ�นไป 15
ปริญญาตรี   

สาขวศิวกรรม
17,000 ขึ�นไป วเิคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลติ

 สวสัดกิาร :

รถรับ - ส่ง / ค่าอาหาร / ค่ากะกลางคืน / ค่าเบี�ยขยนั / ค่าล่วงเวลา / ค่าครองชีพ / กองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพ /  ค่ารักษาพยาบาล / ค่าคลอดบุตร / เบิกค่ามงคลสมรส / เบิกบุคคลในครอบครัวเสียชีวติ

 / โบนัส / เงนิรางวลัขยนัหมั�นเพยีร / เบิกกระเช้าเยี�ยมไข้พนักงาน / เบิกพวงหรีดบุคคลใน

ครอบครัวเสียชีวติ /  ลาพกัร้อน / ปรับเงนิประจําปี / เงนิช่วยเหลือกรณพีนักงานเสียชีวติ

รวม 15 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้___นางสาวมณรัีตน์ พพิธิกลุ______

โทรศัพท์___035-215318_____

ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง "งานนัดพบแรงงาน"

สถานที�ตั�งเลขที�__150___หมู่ที�__5__ ตาํบล____ลาํไทร_____ อาํเภอ____วงัน้อย____ จังหวดั_____พระนครศรีอยุธยา________ 



ตําแหน่ง   เจ้าหน้าที�บริหาร

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

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

1 ผช.ผจกสาขา ไม่จํากดั 22-45 15 ป.ตรี 14000-18000

รวม 15 อตัรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้    สุรัตน์  กาวลิะนันท์ ______________

โทรศัพท์   0802965292 , 02367-2652

ชื�อสถานประกอบการ     บริษัทบางจากกรีนเนท จํากดั ประเภทกจิการ  สถานีบริการนํ�ามัน

สถานที�ตั�งเลขที�_____223/94_______หมู่ที�     ตําบล     บางนา อาํเภอ  บางนา___________ จังหวดั          กรุงเทพมหานคร



ชื�อสถานประกอบการ_บริษัท โรบินสัน จํากดั (มหาชน) สาขา อยุธยา_____ประเภทกจิการ_______ค้าปลกี_____

สถานที�ตั�งเลขที�___126_________หมู่ที�ตําบล_คลองสวนพลู อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนรคศรีอยุธยา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้_ นางสาวปัญทิวา  ทัพบํารุง ตําแหน่ง__ผู้จัดการแผนกบุคคล

โทรศัพท์___095-7077999______ โทรสาร_035-229-878_________________________________E-mail__RBSESCAY@robinson.co.th__

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

1 พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 18 ปีขึ�นไป 5 ม.3 -ป.ตรี 9,600 บาท ขึ�นไป
ขยนั สื�อสัตย์ มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที�/ เบี�ยขยนั โบนัส ยูนิฟอร์ม ค่า

นั�งเครื�อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าทําฟัน

2 พนักงานขาย ช/ญ 18 ปีขึ�นไป 5 ม.3 -ป.ตรี 9,600 บาท ขึ�นไป
ขยนั สื�อสัตย์ มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที�/  โบนัส ยูนิฟอร์ม คอมมชิชั�น 

ค่ารักษาพยาบาล ค่าทําฟัน

รวม 10 อตัรา



ชื�อตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ  /คุณสมบัติ อตัราค่าจ้าง เงื�อนไขสวสัดกิาร
1. ผู้จดัการสาขา 50 ช/ญ 22-40 ปี  - วุฒปิวส. รายได้เริ�มต้นที�  23,000 บาท++  -สามารถเลือกสาขาที�ทาํงานได้

ดูแลร้าน ดูแลพนักงาน สร้างยอดขาย  - วุฒปิ.ตรี  +ค่าเดนิทาง+ คอมมชิชั�น  -ค่าจ้าง/เงนิเดือนจ่าย/ล่วงเวลา จ่ายวนัที� 28 ของเดือน

  ดูแลควบคุมการจดัเกบ็รายได้และบริหารคุณภาพการบริการ มปีระสบการณ์ระดบัผู้จดัการ  - คอมมชิชั�นตามอดขาย ทุกเดือน

ด้านค้าปลกีอย่างน้อย 3 ปี  -เงนิโบนัส

2. ผู้ช่วยผู้จดัการสาขา 100 ช/ญ 22-40 ปี  - วุฒมิ.6 - ปริญญาตรี รายได้เริ�มต้นที� 15,000 บาท  -ขึ�นเงนิเดือนทุกปี ตามผลการประเมนิ

ดูแลร้าน ดูแลพนักงาน สร้างยอดขาย บริหารคุณภาพการบริการ มปีระสบการณ์ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการ  +ค่าเดนิทาง+ คอมมชิชั�น  -เครื�องแบบพนักงานฟรี

ด้านค้าปลกีย่างน้อย 2 ปี  -ประกนัชีวติ,ประกนัอบุัติเหตุ ตลอด 24 ชม.

 - ตรวจสุขภาพประจาํปี

รับนักเรียน นักศึกษา Part -time ช่วงปิดภาคเรียน  คุณณฐัวุฒ ิโพธิวุฒ ิมือถือ 064-906-7190

บริษทั บางจาก รีเทล จํากดั

  ประเภทกจิการ :  ร้านสะดวกซื�อ SPAR
สถานที�ตั�ง :  2098 อาคาเอม็ ทาวเวอร์ ชั�น 17 ถนนสุขุมวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เลขประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร (นิติบุคคล) : 0105559015791    เลขที�บัตรนายจ้าง  : 1003/0126/61   ผู้ประสานงาน:   คุณณฐัวุฒ ิโพธิวุฒ ิมือถือ 064-906-7190     โทรศัพท์ : 02-335-8490   โทรสาร :02-016-3963



ประเภทกจิการ______________________________________

ตาํแหน่ง___________________________________________________________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

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

1 Supervisor (Stamping) ชาย 25 - 40 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั  - ค่าอาหาร

2 Supervisor ( Machining ) ชาย 25 - 40 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั  - ค่าเดนิทาง

3 Tooling(Engineering) ชาย 25 - 40 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั  - เบี�ยขยนั

รวม 3 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________จังหวดั_____________________________________ 

บริษัท เซคซั�น เทคโนโลย(ีประเทศไทย) จํากดั ชิ�นส่วนอเิลค็ทรอนิกส์

99                                 9                          ธนู                                  อุทยั                                                    พระนครศรีอยุธยา

คุณกญัจนา  อนิทฤทธิ�                                                             เจ้าหน้าที�แผนกบุคคล

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



ตาํแหน่ง  หน.แผนกบุคคล-ธุรการ

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

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

1 หน.ชุดคดัเลือกผลติภณัฑ์ (Leader) ชาย 25-35 ปี 2 ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสร้างของบริษัทฯ 1. OT 4 ช.ม. ทุกวนั

2. ค่ากะ

2 หน.ชุดคลงัสินค้า (Leader) ชาย 25-35 ปี 1 ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสร้างของบริษัทฯ 3. ค่าความร้อน

4. โบนัส

5. เบี�ยขยัน

6. ชุดยูนิฟอร์ม

7. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

8. รถรับ - ส่ง

9. อื�น ๆ

 หมายเหตุ :  เฉพาะบางตาํแหน่ง

 - หากมีประสบการณ์

 จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ

 - ชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หารแลว้เท่านั�น

 - ตอ้งมีคะแนนสอบ TOEIC 

ตั�งแต่ 400 คะแนนเป็นตน้ไป 

รวม 3 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้  คุณปภสัวรรณ   แดงหมื�นไวย

โทรศัพท์ 035-329227-37  ต่อ 115

ชื�อสถานประกอบการ      บริษัท สยามกลาสอนิดสัทรี จํากดั ประเภทกจิการ   ผลติและจําหน่ายขวดแก้ว

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



ตําบล___อุทัย_____ อําเภอ__อุทัย____จังหวดั_____พระนครศรีอยุธยา___ _

ตําแหน่ง________ฝ่ายทรัพยากรบุคคล_______

โทรสาร_________ E-mail________Ratthasat@alfredo.co.th    _____ 

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

1 เจา้หนา้ที�วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์(R&D) ช/ญ 25-35 ปี 2 ป.ตรี (Food Science) ตามโครงสร้างบริษทัฯ 1. อาหารฟรี 2 มื�อ (เชา้-กลางวนั)

2 Sale Exclusive ช/ญ 25-35 ปี 1 ป.ตรี (การตลาด) ตามโครงสร้างบริษทัฯ 2. เงินช่วยเหลืองานศพ

3 เจา้หนา้ที�จดัซื�อ ช/ญ 25-35 ปี 2 ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสร้างบริษทัฯ 3. รถรับส่ง(ภาชี-อุทยั/บา้นสร้าง-อยธุยา/คานหาม

/บางปะอิน/อ่างทอง-ป่าโมก และอ่างทอง-วิเศษฯ)

4 Export Sale ช/ญ 25-35 ปี 1 ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสร้างบริษทัฯ 4. ชุดยนิูฟอร์ม

5 ผูช้ว้ยผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ช/ญ 35 ปีขึ�นไป 1 ป.ตรี (จุลชีววิทยา) ตามโครงสร้างบริษทัฯ 5. จดัท่องเที�ยวประจาํปี

9. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

10. เบี�ยขยนั / ค่ากะ / ค่าขา้ววนัละ 12 บาท

11. รางวลัอายงุาน 10 ปี

รวม 7 อัตรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้____นายรัฐศาสตร์   ภูวนาทบดินทร์___

โทรศัพท์______091 - 4472771_______

ชื�อสถานประกอบการ_บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์  จํากัด____ ประเภทกิจการ______อาหารแช่แข็ง (พชิซ่า)__

สถานที�ตั�งเลขที�__57__หมู่ที�___5___



ชื�อสถานประกอบการ__  บริษทั อาซาฮีคาเซอ ิพลาสตกิ (ประเทศไทย) จํากดั _____________________________________ประเภทกจิการ_  ผลติเม็ดพลาสตกิ __

ตาํแหน่ง___________________________________________________________ 

โทรสาร__________________________________ E-mail______________________________________

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

1 Accounting Officer หญิง 25 - 33 1 ปริญญาตรี ตามตกลง ค่าเบี�ยพิเศษ

2 BOI Officer หญิง 25 - 33 1 ปริญญาตรี ตามตกลง โบนสัประจาํปี

3 QC Leader หญิง 28 - 33 1 ปริญญาตรี ตามตกลง กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ , กองทุนประกนัสังคม

ชุดยนิูฟอร์ม , รถรับส่ง

ค่ารักษาพยาบาล , ค่าทาํฟัน , สวสัดิการอื�น ๆ 

รวม 3 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____77____หมู่ที�_2__ตาํบล__บ้านเลน_________อาํเภอ___บางปะอนิ___________จังหวดั__พระนครศรีอยธุยา______

  

นส. ฉตัรวลี  ทรงความเจริญ เจ้าหน้าที�ฝ่ายบคุคล

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



ประเภทกิจการ___ผลิตรถกอล์ฟไฟฟ้า มอไชด์ไฟฟ้า รถสามล้อ_____

ตําแหน่ง____เจ้าหน้าที�สรรหาและแรงงานสัมพนัธ์____________________________________ 

โทรสาร_____035-850819_____________________________E-mail___ayu_hr@huahemglee.com__________________

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

1 วิศวกรการผลิต ช 23-30 ปี 1 ป.ตรี ยนต์/ไฟฟ้า ตามโครงสร้าง  เบี�ยขยนั 400, 600, 1,000 บาท / ขา้วฟรี /  เบี�ยเลี�ยง

2 ผูช่้วยหวัหนา้แผนกคลงัสินคา้ ช 35-45 ปี 1 ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสร้าง โบนสัประจาํปี / ค่า Incentive / สวสัดิการงานมงคลสมรส

3 เจา้หนา้ที�คลงัสินคา้ ญ/ช 25 - 35  ปี 4 ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสร้าง ค่าล่วงเวลาOT / งานแข่งขนักีฬา / งานจดัเลี�ยง/ขวญัถุงคลอดบุตร

4 เจา้หนา้ที�สินเชื�อ ญ/ช 25-35 ปี 1 ป.ตรี สาขาบญัชี ตามโครงสร้าง ค่าคอมมิชชั�น / วนัหยดุพกัร้อน / ชุดฟอร์มบริษทั 

5 หวัหนา้แผนกขนส่ง ช 35-45 ปี 1 ป.ตรี โลจิสตกิส์ ตามโครงสร้าง ท่องเที�ยวประจาํปี  / ตรวจสุขภาพ / ประกนัอุบติัเหตุ AIA

6 ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกบญัชี ญ/ช 35-45 ปี 1 ป.ตรี/ ป.โท สาขาบัญชี ตามโครงสร้าง  กองทุนประกนัสังคม / กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ/รางวลัตอบแทนช่วงอายงุาน

7 เจา้หนา้ที�บญัชีตน้ทุน ญ/ช 25-30 ปี 1 ป.ตรี สาขาบญัชี ตามโครงสร้าง ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน

8 เจา้หนา้ที�บญัชีเจา้หนี� ญ/ช 25-30 ปี 1 ป.ตรี สาขาบญัชี ตามโครงสร้าง  เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีพนกังาน และญาติเสียชีวติ

มีรถตูรั้บส่งระหวา่งสาขาประตูนํ�าพระอินทร์ กบั สาขามหาราช

รวม 11 อัตรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้___คุณวนัเพญ็/คุณสมฤดี_______________________________________

โทรศัพท์___081-7808118____________________________

ชื�อสถานประกอบการ___บริษัท_เอช เซม มอเตอร์  จํากัด___________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�_____9_______หมู่ที�___3_____ตําบล____ตานิ�ม__________________อําเภอ___บางปะหัน_________________จังหวดั_พระนครศรีอยุธยา__



บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั�น ซิสเทม จํากดั (เทสโก้โลตัส สํานักงานใหญ่) ประเภทธุรกจิ  ธุรกจิค้าปลกี (ห้างสรรพสินค้า) 

สถานที�ตั�ง  629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  02-797-9000 # 4267-8 , 095-1688229   โทรสาร  02-797-9879

ชื�อบุคคลที�ติดต่อได้  นายสุริวงค์ ยอดชลูด ตําแหน่ง ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร

        Suriwong.yodchalood@th.tesco.com     095-168-8229 

ลาํดบั ตําแหน่งงาน จํานวน คุณสมบัติและเงื�อนไข หน้าที�รับผดิชอบ สถานที�ปฏิบัติงาน อตัราค่าจ้าง

1 10 *เพศชาย - หญิง    *อายุ 23-45 ปี *บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลงั,ค่าใช้จ่ายและทีมงาน ภาคเหนือ ตามโครงสร้างบริษทั
*วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ�นไป  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภาคกลาง
*มีประสบการณ์ในธุรกจิค้าปลกี 1.5 ปี ขึ�นไป *รักษามาตรฐานร้านและบริการ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
*สามารถทํางานเป็นกะได้   *สามารถโอนย้ายสาขาได้ *ควบคุมดูแลนโยบายและขั�นตอนการปฏิบัติงาน ภาคใต้
*มีใจรักในงานบริการ   *มีมนุษยสัมพนัธ์ด ีบุคลกิด ีซื�อสัตย์ ขยนั
*มีภาวะความเป็นผู้นํา  *มีทักษะในการบริหารทีมงาน
*มีทักษะในการสื�อสารดี

2 60 *เพศชาย - หญิง    *อายุ 23-45 ปี *ช่วยเหลือผู้จัดการสาขา บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลงั, ภาคเหนือ ตามโครงสร้างบริษทั
*วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ยนิดรัีบนักศึกษาจบใหม่)  ค่าใช้จ่ายและทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภาคกลาง
*วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช,ปวส (มีประสบการณ์ในธุรกจิค้าปลกี 1 ปี ขึ�น *รักษามาตรฐานร้านและบริการ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
*สามารถทํางานเป็นกะได้   *สามารถโอนย้ายสาขาได้  *มีใจรักในงาน *ควบคุมดูแลนโยบายและขั�นตอนการปฏิบัติงาน ภาคใต้
*มีมนุษยสัมพนัธ์ด ีบุคลกิด ีซื�อสัตย์ ขยนั   *มีภาวะความเป็นผู้นํา
*มีทักษะในการใช้ Computer เบื�องต้นได้
 *ต้องการความก้าวหน้าและอนาคตที�มั�นคงในอาชีพ

4 พนักงานขายบัตรเครดติและประกนัภยั 20 *วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. - ปริญญาตรี *ให้ข้อมูลเพื�อประกอบการตัดสินใจสมัครใช้บริการ ตามโครงสร้างบริษทั
*สามารถทํางานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ 10.00 -19.00น. และ / หรือ ตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนดาํเนินการแก้ไขปัญหา
*หากมีประสบการณ์ด้านการขายบัตรเครดติหรือ
ขายประกนัจะได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ
*มีมนุษย์สัมพนัธ์ด ีบุคลกิด ีซื�อสัตย์ ขยนั
*มีใจรักในงานบริการและงานขาย

ผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส (ทุก

รูปแบบธุรกจิ)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส (ทุก

รูปแบบธุรกจิ)



ลาํดบั ตําแหน่งงาน จํานวน คุณสมบัติและเงื�อนไข หน้าที�รับผดิชอบ สถานที�ปฏิบัติงาน อตัราค่าจ้าง

5 20 *วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ�นไป    *อายุไม่เกนิ 40 ปี *บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลงั,ค่าใช้จ่ายและทีมงาน ภาคเหนือ ตามโครงสร้างบริษทั
*มีประสบการณ์ในธุรกจิค้าปลกี 2-5 ปี ขึ�นไป  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภาคกลาง
*สามารถโอนย้ายสาขาได้  *สามารถทํางาน 6 วนัต่อสัปดาห์ได้ *รักษามาตรฐานร้านและบริการ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

*ควบคุมดูแลนโยบายและขั�นตอนการปฏิบัติงาน ภาคใต้
6 Graduate Trainee Program 20 • Bachelor’s or Master's degree in any field ตามโครงสร้างบริษทั

• GPA > 2.75
• Age not over 30 year old
• Service-minded
• Willing to travel and work upcountry
• Able to work 6 days a week
• New graduated are welcome

7 Fresh Food Trainee Program

20
• High Vocational, Bachelor’s or Master's degree in Food Science, 

Food Technology, Food Engineer, Home Economic or related field

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ตามโครงสร้างบริษทั

• Age not over 30 year old
• Service-minded
• Willing to travel and work upcountry
• Able to work 6 days a week
• New graduated are welcome

                  รวม 150            อตัรา

     Looking for a customer focused and team-based 

career full of opportunity and excitement?  If you 

realize your leadership potential, Store Manager 

Programme is the perfect fit for you!

     The 3.5-year programme provides necessary 

training sessions to help you become a Store Manager 

(Responsible for the day-to-day running all of store).

- Starting in small format, with the opportunity to 
     We want a new generation who graduate in Food 

Science, Food Technology, Food Engineer, Home 

Economics or related filed. Looking for a customer 

focused and a career full of opportunity? If you 

realize your food potential, Fresh Food Trainee 

Programme is the perfect fit for you!

     The 1 year of Fresh Food Trainee programme 

provides necessary training sessions to help you 

become an Assistant Store Manager (Responsible for 

the day-to-day running of Fresh Food Department)

- Starting in large format

- Receiving on-the-job training which will give you a 

กรุงเทพฯและปริมณฑล

Management Trainee - Store 

Manager



อาํเภอ____คลองเตย____จังหวดั___ปทุมธานี____________

ตาํแหน่ง___________________________________________________________ เจ้าหน้าที�สรรหา

E-mail__ www.pttbsa.com________

ลาํดับ ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง

1 พนักงานบัญชี ช/ญ 22-30  ปี 10 ป.ตรี  สาขาบัญชี 16,000-18,500 บ.

2
Contractor Onsite & Services 

Management 
ช/ญ 22 ปีขึ�นไป 20 ป.ตรี  สาขาคอมพวิเตอร์ 16,000 - 18,500 บ.

3 พนักงานสื�อความ ช / ญ 24-29 ปี 2 ป.ตรี บริหาร , การจัดการ , นิเทศ หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้องสามารถปฏิบัตงิานได้ 16,000 - 18,500 บ.

4 ผู้ช่วยนักวจิัย ช 21-27 ปี 5 ป.ตรี วทิยาศาสตร์ /วศิวกรรม เคมี ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม พอลเิมอร์  21,000 บ.

5 ธุรการบัญชี  ญ 23-30 ปี 5 ป.ตรี การเงิน, บัญชี หรือ บริหารงานทั�วไป 16,000 บ.

6  เจ้าหน้าที�ธุรการ  ญ 23-35 ปี 5 ป.ตรี บัญชีและการเงิน 16,000 บ.

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__นางสาวศลษิา  จิตรประพตัร์________________________________________

โทรศัพท์____0983897856___________________________

ชื�อสถานประกอบการ__บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั___ ประเภทกจิการ___สถานีบริการนํ�ามัน___

สถานที�ตั�งเลขที�_____555_______หมู่ที�________ ตาํบล___คลองเตย___________________

1. ดาํเนินงานสนับสนุนงานบริหารจัดการระบบการเกบ็ข้อมูลโครงการ / รูปภาพฝ่ายกจิการเพื�อสังคม 2. ดาํเนินงานสนับสนุนงานบริหารข้อมูลโครงการ / รูปภาพ ฝ่ายกจิการเพื�อสังคม ให้กบัส่วนงานต่างๆ ภายในและภายนอก ปตท. 3. ดาํเนินงานถ่ายภาพ

โครงการ/กจิกรรม ของฝ่ายกจิการเพื�อสังคม 4. ดาํเนินงานสนับสนุนบริหารจัดการงานประชุม งานสัมมนาต่างๆ และจัดทําข้อมูลและรายงานการประชุม ตามที�ได้รับ มอบหมาย 5. ดาํเนินงานสนับสนุนการประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก ปตท. ที�

เกี�ยวข้องตามที�ได้รับมอบหมาย Job Specification

เตรียมสารเคมีสําหรับใช้ในการสังเคราะห์พอลเิมอร์ - ดาํเนินการสังเคราะห์พอลเิมอร์ สําหรับใช้ในกระบวนการผลติแบบ Slurry phase - ทดสอบประสิทธิภาพของตวัเร่งปฏิกริิยาที�สังเคราะห์ได้สําหรับใช้ในกระบวนการผลติ polyolefins - ดาํเนินการหาสภาวะ

ที�เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลเิมอร์ - จัดทําบนัทึกผลการทดสอบเพื�อรายงานผลนักวจิัยที�รับผดิชอบ - ทําความสะอาดอุปกรณ์ที�ใช้ในการสังเคราะห์พอลเิมอร์

คย์ีรับส่งเอกสารทั�งภายในและภายนอก - รวบรวมรายละเอยีดเอกสารใบกาํกบัภาษซืี�อก๊าซ เปรียบเทียบผลติภณัฑ์ - งานธุรการทางด้านบญัชี จัดทํา INDEX เอกสารต่างๆ ช่วยตรวจตวัเลขในการปิดงบของบญัชี - ตดิต่อประสานงานทั�งภายนอกและภายใน

1สํารวจแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ2.บํารุงรักษาระบบป้องกนัการผุกร่อนท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ3.ประสานงานก่อสร้างภายในเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิเพื�อป้องกนังานก่อสร้างที�มีความเสี�ยงต่อการสร้างความเสี�ยหายต่อท่อ

ก๊าซธรรมชาตใิต้ดิน

1. ทาํบัญชีเจ้าหนี� ทาํจ่าย 2. ตรวจใบกาํกบัภาษี 3. ทาํจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 4. รับ-ส่งเอกสารในระบบ 

บริการด้าน Onsite Support งานด้านตดิตั�งและบํารุงรักษาฮาร์ตแวร์ และซอฟต์แวร์ ดําเนินการตดิตั�ง แก้ไขปัญหา บํารุงรักษา ระบบงาน POS ต่างๆ รวมถงึอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Pinter Scanner Plotter



ลาํดับ ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง

7 พนักงานบุคคลประจําพื�นที� (กทม.) ช 20-30 ปี 1 ป.ตรี / ไม่จํากดัสาขา 15,000 - 18,000 บ.

8 วศิวกรรม ช 20-35 ปี 2 ป.ตรี ขึ�นไป 20,000 ขึ�นไป +ค่ากว. +ค่าเบี�ยเลี�ยง

รวม 50    อตัรา

1.ประสานงานระหว่างลูกค้าและพนักงาน 2.แก้ไขปัญหาแรงานสัมพนัธ์ 3.จัดทาํค่าใช้จ่ายของพนักงานและหน่วยงานทที�รับผดิชอบดูแล 4.จัดทาํข้อมูลรายงานประจําสัปดาห์

ควบคุมงานที�ได้รับผดิชอบ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี� สามารถเดินทางออกต่างประเทศไกล้เคยีงได้



ชื�อสถานประกอบการ บมจ.เอ พ ีเอม็ คาร์มาร์ท ในเครือ เอ พ ีเอม็ กรุ๊ป

ตาํแหน่ง  ธุรการบุคคล

โทรสาร 035  - 333226 E-mail           apmgroup@hotmail.co.th

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

1 ที�ปรึกษาการขาย ชาย/หญงิ 20 ปีขึ�นไป 10 ปวส./ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษทั มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

2 ที�ปรึกษาด้านบริการ ชาย/หญงิ 20 ปีขึ�นไป 5 ปวส./ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษทั ชอบงานบริการ,ขับรถยนต์ได้ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

3 เจ้าหน้าที�อะไหล่ ชาย/หญงิ 20 ปีขึ�นไป 2 ปวส./ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษทั มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

4 ลูกค้าสัมพนัธ์ ชาย/หญงิ 20 ปีขึ�นไป 2 ปวส./ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษทั

5 เจ้าหน้าที�ธุรการ ชาย/หญงิ 20 ปีขึ�นไป 2 ปวส./ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษทั

รวม 21 อตัรา

ประเภทกจิการ     จําหน่ายรถยนต์/ศูนย์บริการ(มาสด้า,เชฟโรเลต

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

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้    คุณนันทยา  สอนทวี

โทรศัพท์                 035-880900 ต่อ 702

       เบอร์ตดิต่อ   093-5375868



บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน)

ประเภทกจิการ    ผลติและตดิตั�งรถยนต์ รถพ่วง

สถานที�ตั�ง สํานักงานใหญ่  265  หมู่ที�  4  ตาํบล  เมืองเก่า  อาํเภอ  เมืองขอนแก่น  จงัหวดั  ขอนแก่น  40000

สํานักงานสาขา 62 หมู่ 2  ก.ม. 58 ถนนพหลโยธิน ตาํบลลาํไทร อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์  043-043888 / 035-257085  /081-9547667  /081-3911770

ลาํดับที� ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ คุณวุฒิ ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวสัดิการ จํานวน

1 ผูจ้ดัการ/ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายขาย ชาย/หญิง - มีประสบการดา้นงานขาย 3

- สามารถสื�อสารภาษาองักฤษไดดี้

- มียานพาหนะส่วนตวั  

- มีบุคลิกภาพดี / มนุษยส์มัพนัธ์ดี   

- มีความรู้และเขา้ใจขอ้กาํหนดของระบบ ISO 9001

2 วศิวกรคอมพวิเตอร์ ชาย -ป.ตรี สาขา วศิวกรคอมพวิเตอร์ 1

-มีความรู้ดา้นระบบคอมพวิเตอร์

- มีบุคลิกภาพดี / มนุษยส์มัพนัธ์ดี   

- มีความรู้และเขา้ใจขอ้กาํหนดของระบบ ISO 9001

3 IT Admin ชาย -ประสานงานติดตามหน่วยซ่อมบาํรุง 3

-ติดตามงานซ่อมบาํรุง แจง้เหตุขดัขอ้ง

-เอกสารการซ่อมบาํรุง ติดตามการเขา้ออกงาน

อาย ุ25 ปี

ขึ�นไป

ป.ตรี ขึ�นไป ตาม

โครงสร้าง

บริษทั

อาย ุ27 ปี

ขึ�นไป

ป.ตรี ขึ�นไป ตาม

โครงสร้าง

อาย ุ25 ปี

ขึ�นไป

ตาม

โครงสร้าง

บริษทั

ป.ตรี ขึ�นไป



ชื�อสถานประกอบการ___บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั____________________________________ประเภทกจิการ_____ศูนยก์ระจายสินคา้____________

ตาํแหน่ง___HR Pratnering Manager_______________

โทรสาร__________________________________ E-mail___sonchat.p@dksh.com________

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

1 พนักงานธุรการ ช-ญ 21-35 10 ปวส.-ปริญาตรี 10,000-15,000 บาท

 

รวม 10 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้___________สนฉตัร ภู่ทอง ___________________

โทรศัพท์_081-2579229________

สถานที�ตั�งเลขที�___939_____หมู่ที�__2___ตาํบล___คลองจิก_________อาํเภอ___บางปะอิน_______ จังหวดั__พระนครศรีอยธุยา______________



ชื�อสถานประกอบการ__บริษทั เดลลอยด์-ทิมส์ (ประเทศไทย) จํากดั____________ประเภทกจิการ____ผลติชิ�นส่วนรถยนต์___

ตาํแหน่ง___รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ__________________________ 

โทรสาร__________035-741557_______________ E-mail_____panadda.w@delloyd-tims.com_____________

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

1 Maintenance Engineer ช 1 ค่าอาหาร      ค่าเดนิทาง

2 QA Engineer ช-ญ 1 ค่าครองชีพ      เบี�ยขยนั

ค่าปฏิบัตงิานนอกพื�นที�

ประกนัสุขภาพ      โบนัสประจําปี

งานเลี�ยงปีใหม่ประจําปี

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

รวม 2 อตัรา

สถานที�ตั�งเลขที�___55______หมู่ที�__5____ ตาํบล_____อทุัย_________อาํเภอ_____อทุัย____________จังหวดั_พระนครศรีอยธุยา__________________________

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้_____นางสาวปนัดดา  วฒันะกจิ__

โทรศัพท์___035-741555-6___________

25-35
ป.ตรี สาขาที�

เกี�ยวข้อง
18,000 - 25,000



สถานประกอบการ            บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จํากดั                                ประเภทกจิการ                       ผลติชิ�นส่วนยานยนต์

สถานที�ตั�งเลขที�                63   หมู่ที�  8  ตําบล  เชียงรากน้อย  อาํเภอ  บางปะอนิ  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา   13180

บุคคลที�สามารถติดต่อได้          คุณ วิไลลกัษ์  ทองสวัสดิ�                                              ตําแหน่ง  :     เจ้าหน้าที�ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์        035-361306    ต่อ  112  , 086-3950434 , 062-5943062                           Email  :     person@stautopart.com     

ลาํดบั เพศ อายุ จํานวน วุฒิ / สาขา สถานที�ทํางาน อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ช 25-45  ปี 2  ตําแหน่ง ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวข้อง อยุธยา ตามโครงสร้างบริษัทฯ   -  โบนัสประจาํปี

2 ช / ญ 30-45  ปี 2  ตําแหน่ง ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวข้อง อยุธยา ตามโครงสร้างบริษัทฯ   -  ปรับเงนิประจาํปี

3 ช / ญ 25-35  ปี 2  ตําแหน่ง ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวข้อง (สื�อสารภาษาองักฤษได้ด)ี อยุธยา ตามโครงสร้างบริษัทฯ   -  รถรับ - ส่งพนักงาน ( สายอยุธยา และ กรุงเทพ )

4 ช / ญ 25-35  ปี 2  ตําแหน่ง ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวข้อง (สื�อสารภาษาองักฤษได้ด)ี อยุธยา ตามโครงสร้างบริษัทฯ   -  เงนิช่วยฌาปนกจิศพ

5 ช / ญ 25-40  ปี 2  ตําแหน่ง ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวข้อง อยุธยา / กทม. ตามโครงสร้างบริษัทฯ   -  ท่องเที�ยวประจาํปี

6 ช / ญ 25-40 ปี 2  ตําแหน่ง ปวส., ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวข้อง อยุธยา / กทม. ตามโครงสร้างบริษัทฯ   -  ประกนัสังคม

7 ช / ญ 28-45  ปี หลายตําแหน่ง ปวส., ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวข้อง อยุธยา ตามโครงสร้างบริษัทฯ   -   ชุดยูนิฟอร์ม

8 ช / ญ 28-45  ปี 1  ตําแหน่ง  ปริญญาตรี  สาขาที�เกี�ยวข้อง อยุธยา ตามโครงสร้างบริษัทฯ

การสมัครงาน

1.  สมัครผ่าน Job thai .com

2.  ส่งจดหมายสมัครงาน กรุณาแนบรูปถ่าย พร้อมประวตัิ และที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้ที� ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( วงเลบ็มุมซองว่าสมัครงาน )

3.  สมัครด้วยตนเองที�  บริษทั  ศรีไทยธนะออโตพาร์ท  จํากดั

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

ชื�อตําแหน่ง

วศิวกร

หัวหน้าฝ่ายผลติ

เจ้าหน้าที�ฝ่ายนําเข้า - ส่งออก (ด่วน!!)

เจ้าหน้าที�ฝ่ายขายต่างจงัหวดั

เจ้าหน้าที�บุคคล (มปีระสบการณ์) (ด่วน!!)

เจ้าหน้าที�ฝ่ายจดัซื�อ (มปีระสบการณ์)  (ด่วน!!)

เจ้าหน้าที�ฝ่ายขายต่างประเทศ (ด่วน!!)

เจ้าหน้าที�เลขานุการผู้บริหาร (ด่วน!!)



ตาํแหน่ง   เจ้าหน้าที�ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

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

ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ
จํานวน

(อตัรา)
วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวัสดิการ

1 CHIEF SAFETY / ENVIRONMENT ชาย/หญิง 32 - 37 2 ปริญญาตรีขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทั  ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี

2 CHIEF STAFF/BUYER ชาย/หญิง 29 - 35 4 ปริญญาตรีขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทั
ประสบการณ์การทาํงาน 5 - 10 ปี 

(HR, Planning, Purchasing)

3 ENGINEER ชาย/หญิง 21 - 27 20 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั
ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

เป็นไปตามที�บริษทักาํหนด

4 PROGRAMMER ชาย/หญิง 21 - 25 5 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั
ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

เป็นไปตามที�บริษทักาํหนด

5 ACCOUNTANT ชาย/หญิง 21 - 27 2 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั
ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

เป็นไปตามที�บริษทักาํหนด

6 SAFETY/ENVIRONMENT ชาย/หญิง 22 - 27 2 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั
ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

เป็นไปตามที�บริษทักาํหนด

7 STAFF/BUYER ชาย/หญิง 21 - 27 20 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษทั
ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดิการ

เป็นไปตามที�บริษทักาํหนด

รวม 55 อัตรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้   คุณจีรวรรณ  อนิาวงั

โทรศัพท์    035-350080

ชื�อสถานประกอบการ    บริษัทแคนนอน ไฮเทค ( ประเทศไทย)จํากดั ประเภทกจิการ    ผลติเครื�องพิมพ์

สถานที�ตั�งเลขที�      89  หมู่ที� 1 ตาํบล  บ้านเลน อาํเภอ  บางปะอนิ จังหวดั พระนครศรีอยุธยา



ชื�อสถานประกอบการ_บริษัท แฟชั�นวลิเลจดีเวลอปเมนท์ จํากดั____ ประเภทกจิการ___สถานที�ท่องเที�ยว___(เดอะเวเนเซีย หัวหิน-ชะอาํ)_________

ตําแหน่ง_____ผู้จัดการ___________________________

โทรสาร___02-541-7310_________________ E-mail____pitiyaemail@gmail.com___________

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

1 HR Manager ช/ญ 35-45 ปี 1 ป.ตรี ตามประสบการณ์ รับผดิชอบงานสายHRMทุกส่วน/เงนิเดือน/รางวลัพเิศษ/สวสัดกิารพื�นฐาน

2 HR Suppervisor ช/ญ 30-40ปี 2 ป.ตรี ตามประสบการณ์ รับผดิชอบงานสายHRM ตามส่วนงาน/เงนิเดือน/รางวลัพเิศษ/สวสัดกิารพื�นฐาน

3 Sales Manager ช/ญ 35 ปี 2 ป.ตรี ตามประสบการณ์ Saleขายเสื�อผ้า+ยอดขาย/เงนิเดือน/รางวลัพเิศษ/สวสัดกิารพื�นฐาน

4 Operation Manager ช/ญ 35 ปี 2 ป.ตรี ตามประสบการณ์ งานบริหารจัดการภายในหน่วยงานแต่ละส่วนงาน/เงนิเดือน/รางวลัพเิศษ/สวสัดกิารพื�นฐาน

5 Sales Support/เซลลซ์ฟัพอร์ท ช/ญ 25ปี 10 ป.ตรี 20000-35000 Saleขายเสื�อผ้า+ยอดขาย/เงนิเดือน/รางวลัพเิศษ/สวสัดกิารพื�นฐาน

6 IT Support ช/ญ 25ปี 2 ป.ตรี 15000-30000 งานระบบไอทซัีพพอร์ทสํานักงาน/เงนิเดือน/รางวลัพเิศษ/สวสัดกิารพื�นฐาน

รวม 19 อตัรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้_คุณปิติญา__เพญ็บํารุง______________

โทรศัพท์__095-369-9354_____________________

สถานที�ตั�งเลขที�__1388/8_______หมู่ที�ตําบล__จันทรเกษม____________อาํเภอ__จตุจักร________ จังหวดั____กรุเทพมหานคร____________________



ชื�อสถานประกอบการ_บริษทั ควอลติี�คอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จํากดั (มหาชน)__ ประเภทกจิการ__ผลติคอนกรีตมวลเบา_________________

ตาํแหน่ง____________________________________ เจ้าหน้าที�บุคคล-สรรหา

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

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

1 ผู้แทนขาย ชาย ไม่เกนิ 28 ปี 1 อตัรา ปริญญาตรี / สาขาที�เกี�ยวข้อง 18,000.- * ค่าครองชีพ / ค่าเบี�ยขยนั / คูปองอาหาร

* ชุดฟอร์มประจําปี / รถรับส่ง

* เงนิช่วยเหลือกรณพีนักงานและครอบครัวเสียชีวติ

* สวสัดกิารอื�นๆ เช่น ลาบวช แต่งงาน

* ของขวญัพนักงานคลอดบุตร
รวม 1 อตัรา

สถานที�ตั�งเลขที�____144______หมู่ที�_16_______ตาํบล__บางกระสั�น____________________อาํเภอ___บางปะอนิ_________________ จังหวดั__พระนครศรีอยุธยา____________ 

สํานักงานจัดหางานจังหวดัพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__น.ส.รุ่งนภา  พรรณวจิารณ์______________________

โทรศัพท์_035-259-131 _, 089-864-8381_________________



ชื�อสถานประกอบการ บริษทั พารา สเตนเลส เวร์ิค จาํกดั                                                                                  .

ประเภทกจิการ    ผลติช้อน ส้อม  มดี  และภาชนะที�เป็นสเตนเลสบนโต๊ะอาหาร    

อาํเภอ    วงัน้อย                                    

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้   นางอภิสรา   แสวงผล          

โทรศัพท์      035-271548-52   ,  086-8054940  ,  083-9887449                                                                                                                                                                               โทรสาร       035-271547         E-mail     apitsara@barastainlesswork.com              

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

1 ช่างแม่พิมพ์ ชาย 23 - 40 ปี 1  - วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาเทคนิคอตุสาหกรรม 15,000  - ชุดฟอร์ม

    เครื�องมือกล หรือ สาขาที�เกี�ยวข้อง

 - มีประสบการณ์งานกลงึ เครื�องไวร์คัท EDM หรือ CNC 

    มาก่อน พิจารณาเป็นพิเศษ

รวม 1   อตัรา

สถานที�ตั�งเลขที�   178   ตาํบล   ชะแมบ                                           



ชื�อสถานประกอบการ บริษทั ซันโค อเิลก็ทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จํากดั ประเภทกจิการ_________ชุดประกอบสายไฟรถยนต์___________

ตาํแหน่ง________Business Planning__________________________ 

โทรสาร_____037-481-097__________ E-mail______Mink.s@sankoelec-th.com________

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

1 Purchasing Staff ญ 22-27 ปี 1 Uniform  (shirts, cap, shoes) ,

2 Foreign Trade (Export) Staff ช/ญ 23 ปีขึ�นไป 1 Business trip allowance

3  IT Staff ช/ญ ไม่เกนิ 35 1 Night shift allowance 100 baht/night ,

4 Safety Staff ช 22-33 ปี 1 Meals (OT.) 30 baht / day ,

 Free Lunch (rice + 2 food items / day) ,

Diligence allowance 400-1,000 baht/month ,

Cost of living allowance 300 baht / month ,

 Language allowance (Japanese, Chinese) ,

Business trip allowance

รวม 4 อตัรา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้____นางสาวปฏิมาภรณ์ สุครีบ_____________

โทรศัพท์_____098-8415284__________

ปริญญาตรีสาขา

ที�เกี�ยวข้อง
15,000 บาท ขึ�นไป

สถานที�ตั�งเลขที�____461_____หมู่ที�__7____ ตาํบล____ท่าตูม___________อาํเภอ_____ศรีมหาโพธ_ิ____จังหวดั________ปราจีนบุรี______ 



ตําแหน่ง____________________________________ 

โทรสาร_______________________________E-mail_____________________________________________________ 

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

1 QA. Staff ชาย/หญิง 28-35 1 ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท 1.ค่าครองชีพ                    

มปีระสบการณ์1-3 ปี 2.ค่ากะ                               

ในงานด้านชิ�นส่วนยานยนต์ 3.ค่าอาหาร

รวม 1

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________                     ประเภทกจิการ_______________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ตําบล______________________อาํเภอ____________________ จังหวดั______________ 

บริษทั ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตชิ�นส่วน อะไหล่ สาํหรับยานพาหนะ

34 1 บา้นชา้ง อุทยั พระนครศรีอยธุยา

สุภชั ยิ�มนอ้ย GA&HR

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



1. ชื�อสถานประกอบการ บริษัท ฮานา เซมคิอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากดั  เลขทะเบียนพาณชิย์  ประเภทกจิการ อเิลก็ทรอนิกส์

2. สถานที�ตั�ง (สํานักงาน) เลขที�    100   หมู่  1    นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค   ตาํบล บ้านเลน    อาํเภอ บางปะอนิ   จังหวดั พระนครศรีอยุธยา     13160

3. บุคคลที�ตดิต่อ  คุณอมัพวนั  โตงาม,

     โทรศัพท์   035  350 803-4 ต่อ 722, 898  โทรสาร. 035 350-805-6

เพศ อายุ วุฒ ิ/ สาขา

1. ENGINEER 25 ชาย, หญงิ  ปริญญาตรี - โท ** รถรับส่ง, รักษาพยาบาล

วศิวกร สาขาวชิา  อเิลก็ทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เงนิกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

โทรคมนาคม, เครื�องกล, ฟิสิกส์ โบนัสประจําปี ฯลฯ

คอมพวิเตอร์, อุตสาหการ, เคมี

วสัดุ, แมคคาทรอนิกส์

2 PROGRAMMER/ 10 ชาย, หญงิ ปริญญาตรี- โท คอมพวิเตอร์ , สถิติ ** รถรับส่ง, รักษาพยาบาล

SYSTEM ANALYST สารสนเทศ เงนิกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

โปรแกรมเมอร์ โบนัสประจําปี ฯลฯ

3 ACCOUNTANT 3 ชาย, หญงิ ปริญญาตรี บัญชี ** รถรับส่ง, รักษาพยาบาล

เจ้าหน้าที�บัญชี เงนิกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

โบนัสประจําปี ฯลฯ

4 ACCOUNT EXECUTIVE 5 ชาย, หญงิ ปริญญาตรี-โท ทุกสาขา ** รถรับส่ง, รักษาพยาบาล

เจ้าหน้าที�การตลาด วศิวกรรมศาสตร์, การตลาด, บริหารธุรกจิ, เงนิกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

เศรษฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อกัษรศาสตร์ โบนัสประจําปี ฯลฯ

สื�อสารภาษาองักฤษได้ดีมาก

5 PLANNER 5 ปริญญาตรี-โท วทิยาศาสตร์, ** รถรับส่ง, รักษาพยาบาล

เจ้าหน้าที�วางแผนการผลติ สถิต,ิ คณติศาสตร์ เงนิกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

 โบนัสประจําปี ฯลฯ

คุณสมบัติ
ลาํดับที� ชื�อตาํแหน่งงาน จํานวน ค่าจ้าง เงื�อนไข-สวสัดิการ



6 PRODUCTION 5 ชาย, หญงิ ปริญญาตรีทุกสาขา ** รถรับส่ง, รักษาพยาบาล

SUPERVISOR เงนิกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

หัวหน้างานฝ่ายผลติ ค่ากะ, โบนัสประจําปี ฯลฯ

7 QUALITY CONTROL 5 ชาย, หญงิ ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์, เคมี ** รถรับส่ง, รักษาพยาบาล

SUPERVISOR ฟิสิกส์, สถิต,ิ คณติศาสตร์ เงนิกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ ค่ากะ, โบนัสประจําปี ฯลฯ

หมายเหตุ      1.  ทุกตาํแหน่งไม่จําเป็นต้องมปีระสบการณ์

** 2.  อตัราเงนิเดือนพจิารณาจากประสบการณ์ทาํงาน ตามโครงสร้างเงนิเดือนของบริษัทฯ

     3.  บริษัทฯ ยนิดีรับคนพกิารเข้าทาํงานในทุกตาํแหน่ง



ตําแหน่ง____________________________________ 

โทรสาร_______________________________  

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

1 Manager QA/ISO ชาย/หญงิ ไม่เกนิ 35 ปี 1 ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสร้างบริษัทฯ 1. รายเดือน

2 Manager PC & LG ชาย/หญงิ ไม่เกนิ 35 ปี 1 ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสร้างบริษัทฯ 2.ค่าครองชีพ 700 บาท/เดือน
3 Engineer  Diecast (Mold) ชาย/หญงิ ไม่เกนิ 30 ปี 2 ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสร้างบริษัทฯ 3.ค่าข้าว 22/วนั , ค่าตําแหน่ง

4.เบี�ยขยนั 600-800 บาท/เดือน

5.ค่ากะกลางคืน 30/วนั

6.ค่างานศพ ,ค่าสมรส,ค่ารักษาพยาบาล

7.ประกนัสังคม, กองทุนทดแทน

8.กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

9.สังสรรค์ปีใหม่,กฬีาสี
รวม 4 อตัรา 10.ของขวญัวนัเกดิ 

11.รถรับส่ง อยุธยา,รังสิต,สระบุรี

ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ ประเภทกจิการ _________________________________________________

สถานที�ตั�งเลขที�____________หมู่ที�________ ตําบล______________________อาํเภอ____________________ จังหวดั______________________________ 

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__________________________________________

โทรศัพท์_______________________________ E-mail_____________________________________________________

  บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั�น (ประเทศไทย) จํากดั   (โรจนะ 2)              ผลติชิ�นส่วนยานยนต์ 

  4    บ้านช้าง       อุทยั           พระนครศรีอยุธยา     

คุณชุตกิาญจน์  ไหมสี, คุณบุษบรรณ   แสวงนิล    เจ้าหน้าที�แผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

 035-746925-8 ต่อ 129, 101     035-746929      hrga@shin-ei.in.th 
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ที� ตาํแหน่ง เพศ จาํนวน อายุ ค่าจา้ง

1 วศิวกรไฟฟ้า,เครื�องจกัร ช/ญ 3 อตัรา 21 ปีขึ�นไป ตามตกลง

2 ERP System Officer ช/ญ 3 อตัรา 21 ปีขึ�นไป ตามตกลง

3 Senior Programmer ช/ญ 1 อตัรา 25 ปีขึ�นไป ตามตกลง

4 หวัหนา้ฝ่ายผลิต ช/ญ 3 อตัรา 21 ปีขึ�นไป ตามตกลง

5 เจา้หนา้ที�ธุรการบุคคล ช/ญ 1 อตัรา 21 ปีขึ�นไป ตามตกลง

6 เจา้หนา้ที�ตรวจสอบสินคา้ ช 3 อตัรา 21 ปีขึ�นไป ตามตกลง

คุณวฒิุ เงื�อนไขและสวสัดิการ

บริษัท  เถ้าแก่น้อย  ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน)     ประเภทกจิการ ผลติอาหาร ขนม

สถานที�ตั�ง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา

ชื�อบุคคลที�สามารถตดิต่อได้  คุณสิทธิชัย,คุณปัณณวชิญ์  โทรศัพท์ 064-2207461

E-mail    sittichai.p@taokaenoi.co.th และ hr_recruitment_rjn@taokaenoi.co.th

วศิวกรรม กองทุนสาํรองฯ,โอที

ปริญญาตรี กองทุนสาํรองฯ,โอที

ปริญญาตรี กองทุนสาํรองฯ,โอที

Food Science กองทุนสาํรองฯ,โอที

ปวส.-ปริญญาตรี กองทุนสาํรองฯ,โอที

ปวส.-ปริญญาตรี กองทุนสาํรองฯ,โอที



ประเภทกจิการ__________ผลตินํ�าดื�ม___________________

ตําแหน่ง_______เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล_____________________________ 

โทรสาร____02-5296170____ E-mail______hr@stardrinkingwater.com___

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

1 Digital Marketing Planner ช/ญ 20-35 1 ปริญญาตรี ตามตกลง
มีประสบการณ์เรื�องเครื�องยนตไ์ม่ตํ�ากวา่ 1 ปี มีความรู้

เรื�องรถF/L รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2 Asst. sale and marketing ช/ญ ไม่เกนิ 40 ปี 1 ปริญญาตรี ตามตกลง สามารถทาํงานเป็นทีมได,้มีประสบการณ์ไม่ตํ�ากวา่ 3 ปี

3
ผู้จัดการวศิวกรรม

ช ไม่เกนิ 50 ปี 1 ปริญญาตรี ตามที�ตกลง
สามารถทาํงานเป็นทีมได,้มีประสบการณ์ดา้นผูจ้ดัการ

วศิวกรรมไม่ตํ�ากวา่ 3 ปี
รวม 3 อตัรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้_______น.ส.ชันยาภรณ์ พวงแก้ว_____________

โทรศัพท์_02-5290999 ต่อ 101__

ชื�อสถานประกอบการ___บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จํากดั___

สถานที�ตั�งเลขที�____89/1______หมู่ที�___6____ตําบล__เชียงรากน้อย_ อาํเภอ______บางปะอนิ_ จังหวดั___พระนครศรีอยุธยา________ 



ตําแหน่ง   หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ

โทรสาร  035-330395 E-mail  somsamorn@hmt.hitachi-metals.com

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

1 วศิวกรดา้นงานประกนัคุณภาพ ชาย/หญิง 21-27 4 ปริญญาตรี 25,000 - 35,000 เบี�ยขยนัประจาํเดือนๆ ละ ๗๐๐-๘๐๐-๙๐๐

2 วศิวกรการผลิต ชาย/หญิง 22-30 2 ปริญญาตรี 17,500 - 19,000 เบี�ยขยนัประจาํปีๆละ ๕,๐๐๐ บาท

เงินช่วยเหลือค่าอาหารเดือนละ ๘๐๐ บาท

เงินรางวลัประเมินผลการปฎิบติังานประจาํเดือน เฉลี�ยเดือนละ ๙๖๐ บาท (สูงสุด ๒,๒๐๐ บาท)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(พนกังานและครอบครัว) ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

เงินช่วยเหลือค่าทาํฟัน(พนกังาน) ปีละ ๑,๐๐๐ บาท

รวม 6 อตัรา โบนสัประจาํปี  /โรงอาหาร /ขา้วสวยฟรี /รถบริการรับ-ส่ง(รถบสัปรับอากาศ)

การตรวจสุขภาพประจาํปี /ประกนัชีวติและประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม

กิจกรรมท่องเที�ยวประจาํปี/ งานเลี�ยงสังสรรคพ์นกังานประจาํปี/กิจกรรมสันทนาการ

บุคคลที�สามารถติดต่อได้    คุณสมสมร  เขมาชีวะ

โทรศัพท์  035-958804, 035-958805

ชื�อสถานประกอบการ  บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จํากดั ประเภทกจิการ  ผลติชิ�นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์

สถานที�ตั�งเลขที�   1/60     หมู่ที�  5 ตําบล    คานหาม อาํเภอ    อุทัย จังหวดั   พระนครศรีอยุธยา



สถานที�ตั�งเลขที�     70    หมู่ที�    2   (อยู่ใกล้ศูนย์ศิลปชีพบางไทร และเทศบาลราชคราม)    ตําบลช้างใหญ่    อาํเภอบางไทร    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   .

บุคคลที�สามารถติดต่อได้                   คุณจารุณี                   ตําแหน่ง                         เจ้าหน้าที�บุคคล                                    .

โทรศัพท์.   035-372961-6,  089-9017642-3  ต่อ  6    โทรสาร.     035-372968        . E-mail :    hr.operator@mcssteel.co.th           .

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

1 เจ้าหน้าที�เขียนแบบ / Cut  List ชาย/หญิง 20 ปีขึ�นไป 4 ปวส.-ปริญญาตรี  ทุกสาขาที�เกี�ยวข้อง  

ใชโปรแกรม  Auto Cad และ Excel

13,600 (อบรมเรียนรู้งาน 4 เดือน)   เดือนที� 5 

เงินเดือนตามผลงานที�ได้

2 วิศวกรรมส่วนกลางฝ่ายผลติ ชาย 22 ปีขึ�นไป 3 ปริญญาตรี วิศวกรรมการเชื�อม/ /โยธา/

เครื�องกล/การผลติ/อุตสหการและสาขา

อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบ

ใหม่)

17,000 - 25,000

3 ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา ชาย 30 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา

วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

ตามโครงสร้าง  และประสบการณ์

4 ล่ามจีน  (คนจีนพูดไทย) ชาย/หญิง 25 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี 35,000 บาท

5 ล่ามญี�ปุ่น (คนญี�ปุ่นพูดไทย) ชาย/หญิง 25 ปีขึ�นไป 3 ปริญญาตรี 60,000 บาท

รวม 12 อตัรา

ชื�อสถานประกอบการ    บริษัท  เอม็  ซี  เอส  สตีล  จํากดั(มหาชน)  . ประเภทกจิการ   เป็นบริษัทผู้ผลติ  ติดตั�งและทดสอบงานโครงสร้างเหลก็   .



ประเภทกจิการ     ศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบนัเทงิ สถานที�ตั�งเลขที�       126           หมู่ที�       3

 อาํเภอ     พระนครศรีอยุธยา จงัหวดั     พระนครศรีอยุธยา 13000
ตาํแหน่ง     เจ้าหน้าที�งานบุคคลและสํานักงาน

 โทรศัพท์  035-801-919, 035-801-860-1, 035-801-885-6   ต่อ 168,138  :  โทรสาร 035-801-875 E-mail  :    Nuchanat@ayutthayacitypark.com  ,  Kanokwannn188@gmail.com

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จาํนวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง

1 ผู้จดัการแผนกออกแบบและตกแต่ง ชาย / หญิง 30 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี - โท  สาขาการออกแบบ / ตกแต่งภายใน มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

2 หัวหน้าส่วนบริหารพื�นที�  ชาย /หญิง 25 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ,การตลาด, นิเทศศาสตร์ มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

3 หัวหน้าส่วนส่งเสริมกจิกรรม ชาย /หญิง 25 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี-โท สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์,การตลาด, นิเทศศาสตร์,สื�อมวลชน มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

4 หัวหน้าส่วนประสานงานร้านค้า ชาย /หญิง 25 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

5 เจ้าหน้าที�พฒันาธุรกจิ ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 3 ปวส. ปริญญาตรี  สาขาการตลาด, การจัดการ และที�เกี�ยวข้อง มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

6 เจ้าหน้าที�วจิยั ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี  สาขาวิจัยการตลาด , การตลาด , สถิติ มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

7 เจ้าหน้าที�บริหารพื�นที� ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 3 ปวส. ปริญญาตรี  สาขาการตลาด, การจัดการ และที�เกี�ยวข้อง มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

8 เจ้าหน้าที�โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ และที�เกี�ยวข้อง มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

9 เจ้าหน้าที�ส่งเสริมกจิกรรม ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ และที�เกี�ยวข้อง มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

10 เจ้าหน้าที�ออกแบบ ชาย /หญิง 25 ปีขึ�นไป 3 ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม, ประยุกต์ศิลป์ มีประสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ
 

สวสัดกิาร เอกสารการสมคัร สนใจและสมคัรโดยตรงได้ที� สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที�

1. โบนสัประจาํปี , กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 1. รูปถ่าย 1 นิ�ว  1 รูป สาํนกังาน  อยธุยาซิตี�พาร์ค   หมายเลข   035-801-919 ,
2. ค่าล่วงเวลา OT , เบี�ยขยนั 2. สาํเนาทะเบียนบา้น  1  ฉบบั (ชั�น 3)  ฝั�งโรบินสนั 035-801-860-1 , 035-801-885-6 
3. ชุดฟอร์ม , รางวลัพนกังานประพฤติตวัดี 3. สาํเนาบตัรประชาชน  1 ฉบบั ตั�งแต่เวลา  10.00 - 17.00 น.  ต่อ 168, 138
4. ปรับค่าจา้งประจาํปี , จดัเลี�ยงสงัสรรคปี์ใหม่ 4. สาํเนาวุฒิการศึกษา  1 ฉบบั (จนัทร์ - เสาร์)   หรือดูรายละเอยีดเพิ�มเติมได้ที�
5. ส่วนลดอาหาร , ตรวจสุขภาพประจาํปี 5. หนงัสือรับรองการทาํงาน (ถา้มี) www.ayutthayacitypark.com

อยุธยาซิตี�พาร์ค   (บริษทั คลองสวนพลู จาํกดั)

ตาํบล     คลองสวนพลู
 บุคคลที�สามารถตดิต่อได้      คุณกนกวรรณ   กรีถาวร



ประเภทกจิการ______โรงแรม________________________________

ตําแหน่ง___________________________________________________________ เจ้าหน้าที�ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์
โทรสาร__________________________________ E-mail____job@kasemkij.com__

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

1 ผู้ช่วยเลขานุการ ชาย/หญงิ 20ปีขึ�นไป 1 ปวช-ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์, สามารถใช้คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์สํานักงานได้

2 พนักงานเสิร์ฟ ชาย/หญงิ 20-35ปี 1 ปวช-ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท
สามารถเข้างานเป็นกะได้ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ สื�อสารภาษาองักฤษได้ จะ

พจิารณาเป็นพเิศษ

3 ช่างไฟฟ้า/ช่างประปา/ช่างยนต์ ชาย 20ปีขึ�นไป 3 ปวช-ปริญญาตรี ตามโครงสร้างบริษัท มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ�นไป

รวม 5 อตัรา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้________คุณชลธิชา__________________________________
โทรศัพท์_______022338989________________________

ชื�อสถานประกอบการ_บริษทั เกษมกจิ จํากดั
สถานที�ตั�งเลขที�____120________หมู่ที�ตําบล__  สุริยวงศ์____________________อาํเภอ______บางรัก______________จังหวดั_________กรุงเทพฯ____________________________ 

โรงแรมแคนทารี             โรงแรมคลาสสิค คามิโอ



ชื�อสถานประกอบการ    บริษัท   นิเด็ค  อเีลค็โทรนิคส์  (ประเทศไทย)  จํากดั ประเภทกจิการ    ชิ�นส่วนอเิลค็ทรอนิคส์ 

ตําแหน่งฝ่ายบุคคล
E-mail sunittaya.kingpho@nidec.com  

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

1 Engineer PCE,PDE ชาย-หญิง 22-32 5
ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ,อเิลค็ทรอนิคส์ ,

เครื�องกล
18000 บาท ขึ�นไป และเพิ�มค่าประสบการณ์

2 Engineer QAE,SQE,QA ชาย-หญิง 22-35 10
ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ,อเิลค็ทรอนิคส์ , อุต

สาหการ หรืออื�นๆที�เกี�ยวข้อง
18000 บาท ขึ�นไป และเพิ�มค่าประสบการณ์

3 Engineer QA_NPI ชาย-หญิง 22-35 8
ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ,อเิลค็ทรอนิคส์ , อุต

สาหการ หรืออื�นๆที�เกี�ยวข้อง
18000 บาท ขึ�นไป และเพิ�มค่าประสบการณ์

4 หัวหน้างานคุมสายการผลติ ชาย-หญิง 27-35 1 ปริญญาตรี ทุกสาขา 13000 บาท ขึ�นไป และเพิ�มค่าประสบการณ์
ประสบการณ์ในการควบคุมสายการผลิต  และทาํขอ้มูลการ

ผลิต

สวัสดิการต่างๆ :-  เบี�ยขยนั 600,700,900 บาท ต่อ

เดือน/ ค่าครองชีพ 1000 บาทต่อเดือน /ค่าอาหาร /

ค่ากะกลางคืน/รักษาพยาบาลพนกังานและบุตร/ ชุด

พนกังานปีละ 2 ชุด /เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอด

บุตร/พนกังานเสียชีวิต /โบนสั /ปรับค่าจา้งประจาํปี

ทุกๆปีรวม 24 อตัรา

โทรศัพท์    035-330742-5 ต่อ2999 หรือ 0899001323

สถานที�ตั�งเลขที�____44________หมู่ที�ตําบล__ธนู_____ อาํเภอ___อุทยั          จังหวดัพระนครศรีอยุธยา
บุคคลที�สามารถติดต่อได้   สุนิตยา  กิ�งโพธิ�























เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 พนักงานทําเอกสาร 1 ตามตกลง หญงิ นอ้ยกวา่30 ป.ตรี ประจําสาขาอูท่อง

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

1. ชื�อสถานประกอบการ        บ.ซพีเีอฟ (ประเทศไทย)   เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์            -                      ประเภทกจิการ       ชาํแหละ,ตดัแตง่                                          

ชว่งเวลาการทํางานเงื�อนไข/สวสัดกิาร

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

2. สถานที�ตั �งเลขที�     36/12    ตรอก/ซอย-ถนน   -    แขวง/ตําบล รั �วใหญ ่ เขต/อําเภอ      เมอืง    จังหวดั    สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์   72000                                                                      

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่   เอกราช วงศช์นะชยั              ตําแหน่ง   ผูจั้ดการโครงการ  โทรศพัท ์  089-1395893                                                                                                                                                                                           

คณุสมบตั ิ
ลําดบัที� ตําแหนง่งาน

จาํนวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

-



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 พนักงานขาย ตามตกลง ชาย/หญงิ 25-40 ป.ตรี ตามเงื�อนไข

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

เง ื�อนไข/สวสัดกิาร

1. ชื�อสถานประกอบการ        บ.สพุรรณอนิเตอร ์พอรด์    เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์            -                      ประเภทกจิการ       จําหน่ายสูก่ร(ชาํแหละ)                                          

2. สถานที�ตั �งเลขที�     39    ตรอก/ซอย-ถนน   -    แขวง/ตําบล  ดอนกํายาน เขต/อําเภอ      เมอืง    จังหวดั    สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์   72000                                                                      

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่   สกุญัญา มังคดุ              ตําแหน่ง   ฝ่ายบคุคล   โทรศพัท ์  035-440950                                                                                                                                                                                      

คณุสมบตั ิ
ลําดบัที� ตําแหนง่งาน

จํานวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง ชว่งเวลาการทํางาน

-



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 ผูช้ว่ยผูจั้ดการ 2 15,000/เดอืน ชาย/หญงิ 25+ ป.ตรี

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

ตําแหนง่งาน
จํานวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

1. ชื�อสถานประกอบการ        บ.พทีโีปรทลู    เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์            -                      ประเภทกจิการ              จําหน่ายนํ�ามันหลอ่ลื�น                       

2. สถานที�ตั �งเลขที�      -     ตรอก/ซอย-ถนน   -    แขวง/ตําบล  สนามชยั เขต/อําเภอ      เมอืง    จังหวดั    สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์   72000                                                                      

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่  อธปัิตน ์ทองโกมร              ตําแหน่ง  ผูจั้ดการทั�วไป  โทรศพัท ์ 035-960168                                                                                                                                                                                     

ลําดบัที�

-



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 ผูช้ว่ยผูจั้ดการ 1 ตามตกลง ชาย/หญงิ 20+ ป.ตรี มปีระสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

1. ชื�อสถานประกอบการ         บ.เมเจอร ์เฟอรน์เิจอร ์มวลล ์จํากดั    เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์            -                        ประเภทกจิการ        จําหน่ายเฟอรน์เิจอร ์                         

2. สถานที�ตั �งเลขที�        -        ตรอก/ซอย-ถนน      -      แขวง/ตําบล    ทา่ระหัด    เขต/อําเภอ      เมอืง    จังหวดั    สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์   72000                                                                      

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่          ฝ่ายบคุล             ตําแหน่ง      ฝ่ายบคุล          โทรศพัท ์ 035-960222                                                                                                                                                                                    

ลําดบัที� ตําแหนง่งาน
จํานวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 พยาบาลวชิาชพี 4 25000/เดอืน ชาย/หญงิ 22+ ป.ตรี มใีบประกอบการวชิาชพี 8.00-22.00

2 เภสัชกร 2 30,000/เดอืน ชาย/หญงิ 22+ ป.ตร ี มปีระสบการณ์ 2 ปี

3 นักรังสี 1 ตามคกลง ชาย/หญงิ 22+ ป.ตร ี มปีระสบการณ์ 2 ปี

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

1. ชื�อสถานประกอบการ        รพ.วภิาวด ีปิยะราษฎร ์    เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์            -                        ประเภทกจิการ      โรงพยาบาล                        

2. สถานที�ตั �งเลขที�   1618/1   ม.6     ตรอก/ซอย-ถนน  -      แขวง/ตําบล    อูท่อง    เขต/อําเภอ      อูท่อง    จังหวดั    สพุรรณบรุ ี     รหัสไปรษณีย ์   72160                                                                      

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่ นางจันจริา  แกว้สนั�น       ตําแหน่ง       ฝ่ายบคุคล            โทรศพัท ์    035-552724-7  ตอ่ 1131                                                                                                                                                                                 

ลําดบัที� ตําแหนง่งาน
จาํนวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 พนักงานบัญชี 1 ตามตกลง หญงิ 20-35 ป.ตรี มปีระสบการณ์ พจิารณาเป็นพเิศษ

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

2. สถานที�ตั �งเลขที�    -     ตรอก/ซอย-ถนน      -       แขวง/ตําบล   ดอนเจดยี ์    เขต/อําเภอ      ดอนเจดยี ์   จังหวดั    สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์   72170                                                                    

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่            คณุเฟิรน์               ตําแหน่ง       เจา้ของกจิการ            โทรศพัท ์   082-2911809                                                                                                                                                                            

ลําดบัที� ตําแหนง่งาน
จาํนวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

1. ชื�อสถานประกอบการ          บ.เพยีวเนเจอร ์คอสเมตกิ จํากดั     เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์              -                          ประเภทกจิการ            จําหน่ายเครื�องสาํอาง      



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 พนักงานบัญชี 1 ตามตกลง หญงิ - ป.ตรี -

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

1. ชื�อสถานประกอบการ     บ.ไฮเทค-แอพพาเวล จํากดั          เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์              -                          ประเภทกจิการ            ตดัเย็บเสื�อผา้สาํเร็จรูป      

2. สถานที�ตั �งเลขที�    295  หมู ่1    ตรอก/ซอย-ถนน      -       แขวง/ตําบล   ดอนกํายาน    เขต/อําเภอ     เมอืง    จังหวดั    สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์   72000                                                                    

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่  นางสาวสาวติร ี รอิบุล     ตําแหน่ง       ฝ่ายบคุคล           โทรศพัท ์  035-555540,035-555239                                                                                                                                                                           

ลําดบัที� ตําแหนง่งาน
จาํนวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 พนักงานออกแบบ 1 15,200/เดอืน ชาย/หญงิ 20-35 ป.ตรี

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

1. ชื�อสถานประกอบการ        บ.โฮมโปรด์กัล ์เซ็นเตอร ์        เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์            -                      ประเภทกจิการ       คา้ปลกี คา้สง่วสัดกุอ่สรา้ง                                              

2. สถานที�ตั �งเลขที�    133  ตรอก/ซอย-ถนน   -    แขวง/ตําบล  มาลยัแมน   เขต/อําเภอ      เมอืง    จังหวดั      สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์    72000                                                                                 

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่   กติกิร   ภูท่าลา               ตําแหน่ง   ผูจั้ดการแผนกทรัพยากรบคุคล     โทรศพัท ์   098-2583244                                                                                                                                                                                          

ลําดบัที� ตําแหนง่งาน
    จาํนวน

  อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน

-



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 พนักงานบญัชี 2 ตามตกลง หญงิ 23+ ปวส/ป.ตรี มัประสบการณ์ 1-2 ปี

2 Sales Supervisor 1 ตามตกลง หญงิ 25+ ปวส/ป.ตรี มปีระสบการณ์ 2 ปี

(หัวหนา้)

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

1. ชื�อสถานประกอบการ        บ.เอกชยั  สาลสีพุรรณ จํากดั        เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์            -                      ประเภทกจิการ          จําหน่ายและผลติขนม                                                  

2. สถานที�ตั �งเลขที�    222/2  ตรอก/ซอย-ถนน   -    แขวง/ตําบล ทา่ระหัด  เขต/อําเภอ    เมอืง    จังหวดั      สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์    72000                                                                                 

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่           อรอนงค ์ รุ่งเรอืงสาํเภา                ตําแหน่ง             เจา้หนา้ที�ฝ่ายบคุคล                    โทรศพัท ์       035-525111                                                                                                                                                                                            

ลําดบัที� ตําแหนง่งาน
จํานวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 พนักงานฝ่ายการตลาด 6 - ชาย/หญงิ 25-40 ป.ตรี

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

1. ชื�อสถานประกอบการ       บ. วงศว์ฒุกิรณ์  จํากดั        เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์            -                      ประเภทกจิการ             ประกนัชวีติ (AIA)                         

2. สถานที�ตั �งเลขที�   248/1  ตรอก/ซอย-ถนน   -    แขวง/ตําบล ทา่ระหัส   เขต/อําเภอ    เมอืง    จังหวดั      สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์    72000                                                                                 

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่            วรัณธกานต ์ อนิทรร์อดวงศ ์                 ตําแหน่ง                      ฝ่ายบคุคล                   โทรศพัท ์        089-5098659                                                                                                                                                                                          

ลําดบัที� ตําแหนง่งาน
จํานวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 พนักงานบัญชี ตามตกลง หญงิ - ป.ตรี จ-ส 8.30-17.00

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

1. ชื�อสถานประกอบการ     บ. เฟื�องทองการบญัช ี   เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์            -                      ประเภทกจิการ               ใหบ้รกิารดา้นบญัช ี                          

2. สถานที�ตั �งเลขที�   15  ตรอก/ซอย-ถนน   -    แขวง/ตําบล ทา่ระหัส   เขต/อําเภอ    เมอืง    จังหวดั      สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์    72000                                                                                 

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่            ธรีาพร  เปี�ยมเมตตา                 ตําแหน่ง          เจา้ของกจิการ        โทรศพัท ์   081-8411493                                                                                                                                                                                    

ลําดบัที� ตําแหนง่งาน
จาํนวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 วัศวกร 2 17,000/เดอืน ชาย - ป.ตรี มปีระสบการณ์

2 พนักงานบัญชี 1 15,000/เดอืน หญงิ - ป.ตรี

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

ลําดบัที� ตําแหนง่งาน
จาํนวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

1. ชื�อสถานประกอบการ    บ.อตุสาหกรรมนํ�าตาลสพุรรณบรุ ีจํากดั   เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์            -                      ประเภทกจิการ             -                 

2. สถานที�ตั �งเลขที�   151  ตรอก/ซอย-ถนน   -    แขวง/ตําบล ยา่นยาว   เขต/อําเภอ   สามชกุ  จังหวดั     สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์   -                                                                               

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่      ฝ่ายบคุคล              ตําแหน่ง        ฝ่ายบคุคล               โทรศพัท ์    087-1193820                                                                                                                                                                                     



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 เลขาและธุรการ 1 ตามตกลง หญงิ 25-30 ป.ตรี มปีระสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

2. สถานที�ตั �งเลขที�  43/14  ตรอก/ซอย-ถนน   -    แขวง/ตําบล ทา่พี�เลี�ยง   เขต/อําเภอ    เมอืง    จังหวดั   สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์    72000                                                                      

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่        น.ส วรนิรัชต ์น.สนติยา           ตําแหน่ง           ฝ่ายบคุคล                   โทรศพัท ์  0-3551-4444 ตอ่ 3418,3419                                                                                                                                                                      

ลําดบัที� ตําแหนง่งาน
จาํนวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

 

บ.พรชยัการแพทย์

 



เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา

1 รังสเีทคคคิ 1 ตามตกลง ชาย/หญงิ 22+ ป.ตรี มใีบประกอบวชิาชพี

2 พนักงานเวชระเบยีน 4 ตามตกลง ชาย/หญงิ 22+ ป.ตร ี สามารใชค้อมได ้

3 พยาบาลวชิาชพี - ตามตกลง ชาย/หญงิ 22+ ป.ตรี มใีบประกอบวชิาชพี

4 พนักงานการตลาด 2 ตามตกลง ชาย/หญงิ 22+ ป.ตรี -

5 พนักงานไอที 2 ตามตกลง ชาย/หญงิ 22+ ป.ตรี มคีวามรูร้ ื�องคอมพวิเตอร์

หมายเหต ุ สง่ใบแจง่ตําแหน่งงานวา่ใหก้องพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรสาร 0 2254 1790 หรอืทางจดหมายอเิลกทรอนกิทส์ ์doemol@hotmail.com

ใบแจง้ตําแหน่งงานวา่ง

1. ชื�อสถานประกอบการ     บ.รพ.ศกุฤกษ์ อูท่อง จํากดั   เลขที�จดทะเบยีนพาณชิย ์            -                      ประเภทกจิการ              โรงพยาบาล                         

2. สถานที�ตั �งเลขที�   1618/1    ตรอก/ซอย-ถนน      -      แขวง/ตําบล  อูท่อง  เขต/อําเภอ   อูท่อง   จังหวดั   สพุรรณบรุ ี         รหัสไปรษณีย ์   72160                                                                    

3. ชื�อบคุคลที�ตดิตอ่        นางจนิวทิ แกว้สนั�น           ตําแหน่ง          ฝ่ายบคุคล                    โทรศพัท ์ 035-552724-7 ตอ่ 1131                                                                                                                                                                 

ลําดบัที� ตําแหนง่งาน
จาํนวน 

อตัตรา
อตัราคา่จา้ง

คณุสมบตั ิ
เง ื�อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการทํางาน

 



สถานที่ตัง้ เลขที่ 66 ม.8 ต.วังเพลิง อ.โคกส าโรง จ.ลพบรุี 15120
ประเภทกิจการ    หล่อหลอมทองแดง

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 036-680424

ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 วิศวกรควบคุมเตาเผาแบบหมุน ชาย 2 35-50 ปริญญาตรี 15,000/เดอืน  ทกุต าแหน่ง มีคุณสมบัตแิละเงือ่นไข ดงัน้ี

2 วิศวกรควบคุมเตาหลอม ชาย 3 35-50 ปริญญาตรี 15,000/เดอืน  - มีประสบการณ์ท างาน 3 ปีขึน้ไป

3 วิศวกรคุมผสมวัตถุดบิและ ชาย 1 35-50 ปริญญาตรี 15,000/เดอืน  - มีสาขา หรือประสบการณ์ตรงกับต าแหน่งที่รับ

การอัดก้อน  - มีประกันสังคม ที่พัก และอาหาร

4 ผู้อ านวยการโรงงาน ชาย 1 35-50 ปริญญาตรี 20,000/เดอืน

5 วิศวกรซ่อมบ ารุงไฟฟ้าและ ชาย 1 35-50 ปริญญาตรี 15,000/เดอืน

เครื่องกล

6 ช่างผู้ช่วยซ่อมระบบไฟฟ้า ชาย 1 35-50 ปริญญาตรี 15,000/เดอืน

15,000/เดอืน

บริษัท คอปเปอร์ เมททอล จ ากัด



สถานที่ตัง้ เลขที่ 555 ม.4 ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบรุี 15000
ประเภทกิจการ   ห้างค้าวัสดกุ่อสร้าง

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 036-680400

ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 พนักงานขาย ชาย 4 20+ ม.3 ขึน้ไป 9,600/เดอืน  - ไม่จ ากัดสาขา

2 PC ช่วยขาย ชาย 4 20+ ม.3 ขึน้ไป 9,600/เดอืน  - ไม่จ ากัดสาขา

3 แคชเชียร์ หญงิ 1 23+ ปวส.ขึน้ไป 9,600/เดอืน  - สาขาบัญชี หรือที่เก่ียวข้อง

4 พนักงานบริการลูกค้า หญงิ 1 23+ ปวส.ขึน้ไป 9,600/เดอืน

5 พนักงานป้องกันการสูญหาย ชาย 1 23-45 ป.ตรี 10,000/เดอืน  - มีประสบการณ์งานป้องกันการสูญหาย

  จะพิจารณาพิเศษ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาลพบุร)ี



สถานที่ตัง้ เลขที่ 69/5 ม.1 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบรุี 15220
ประเภทกิจการ  ผลิตอาหารเสริม

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 036-705052

ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 เจ้าหน้าที่บัญชี ช/ญ 2 25-35 ปริญญาตรี 20,000/เดอืน  - มีประสบการณ์ทางบัญชี

  หรือมีใบประกอบวิชาชีพบัญชี 

 - พูดภาษาจีนได้

บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จ ากัด สาขาลพบุรี



สถานที่ตัง้ เลขที่ 33 ม.8 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบรุี 15220
ประเภทกิจการ   ผลิตแผ่นคอนกรีต

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 036-776693

ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 จป.วิชาชีพ ชาย 1 25-35 ปริญญาตรี 25,000/เดอืน  - สาขาอาชีวอนามัย

 - มีประสบการณ์ท างาน 2 ปีขึน้ไป

2 หวัหน้าผลิตเสาเข็ม ชาย 1 25-45 ปริญญาตรี 15,000/เดอืน  - วศบ. โยธา อุตสาหการ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)



สถานที่ตัง้ เลขที่  11/5 ม.2 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบรุี 15000
ประเภทกิจการ   ให้เช่าเครื่องมือช่างในงานก่อสร้าง

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 093-1300125

ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 หวัหน้างานคลังสินค้า ชาย 1 25-35 ป.ตรี 13,000/เดอืน  - ไม่จ ากัดสาขา

 - ดแูลงานคลังสินค้า

2 หวัหน้าหน่วยสาขา ช/ญ 1 25-35 ป.ตรี 15,000/เดอืน  - ไม่จ ากัดสาขา

 - มีประสบการณ์ รับเกรดเฉลีย่ 3.00 ขึน้ไป

 - ไม่รับ ม.เอกชน สามารถเดนิทางตา่งจังหวัด

 - พักตา่งจังหวัดได ้ดแูลสาขาลพบุรี อยุธยา

 - ประกันสังคม เบี้ยเลีย้ง

บริษัท ฟ้าใสคอนสตรัคชั่นทูลส์ จ ากัด



สถานที่ตัง้ เลขที่ 4-10 ถ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบรุ ี15000
ประเภทกิจการ   จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 036-412615-6

ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 ธุรการสินเชื่อ หญงิ 2 25-35 ปวช.-ป.ตรี 320/วัน  - สาขาคอมพิวเตอร์ หรือทีเ่ก่ียวข้อง

2 พนักงานขาย ชาย 2 25-35 ปวช.-ป.ตรี 320/วัน  - ไม่จ ากัดสาขา ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 มีค่าคอมมิชชนั   และรถจักรยานยนต์

3 บัญช/ีการเงิน หญงิ 2 25-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000/เดือน  - สาขาบัญชี การเงิน 

 - มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

4 เร่งรัดหน้ีสิน ชาย 5 25-35 ปวช.-ป.ตรี 320/วัน  - มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

 มีค่าคอมมิชชนั

5 ธุรการเอกสาร ช/ญ 4 25-35 ปวช.-ป.ตรี 320/วัน  - สาขาคอมพิวเตอร์(ท าทีร่ร.สอนขับรถยนต์ในเครือ)

 - มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์

6 ครูสอนขับรถยนต์ ชาย 3 25-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000/เดอืน  - ไม่จ ากัดสาขา ตอ้งมีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์

 

บริษัท ศรีสมบรูณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จ ากัด



สถานทีต่ั้ง เลขที ่118 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.เมือง จ.ลพบรุ ี 15000
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ Bigbike อุปกรณ์ตกแต่ง ซ่อมบ ารงุ

บคุคลทีต่ิดต่อได้ ฝ่ายบคุคล โทร. 036-740421

ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไข-สวัสดิการ

1 Service Advisor (ที่ปรกึษางานบรกิาร) ชาย 1 25-35 ปวส.ขึน้ไป 13,000/เดอืน  - มทีักษะการใชค้อมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตได้

 - มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์

2 พนักงานขาย ช/ญ 2 25-35 ปวส.ขึน้ไป 11,000/เดอืน  - มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต ์รถจักรยานยนต์

3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ช/ญ 1 25-35 ปวส.ขึน้ไป 11,000/เดอืน  - มปีระสบการณ์งานทะเบียนจะพิจารณาพิเศษ

4 พนักงานขบัรถ(รบัส่งสินค้า,ผู้บรหิาร) ชาย 1 25-35 ปวส.ขึน้ไป 11,000/เดอืน  - มใีบอนุญาตขบัขีส่่วนบุคคล

  - สามารถขบัรถบรรทุก 6 ล้อจะพิจารณาพิเศษ

 - มคีวามรู้เก่ียวกับดแูลรกัษารถยนต ์จักรยานยนต์

 - เดนิทางไปตา่งจังหวัดได้

5 ชา่ง ชาย 1 25-35 ปวส.ขึน้ไป  12,000/เดอืน  - สามารถใชค้อมพิวเตอรเ์บื้องตน้ 

 - อ่านเขา้ใจภาษาอังกฤษเก่ียวกับเทคนิคชา่งได้

 - ประสบการณง์านซ่อม 2 ปีขึ้นไป

6 หัวหน้าชา่ง ชาย 1 27-35 ปวส.ขึน้ไป 16,000/เดอืน  - ประสบการณง์านซ่อม 3 ปีขึ้นไป

 - สามารถใชค้อมพิวเตอรเ์บื้องตน้ 

 - อ่านเขา้ใจภาษาอังกฤษเก่ียวกับเทคนิคชา่งได้

7 พนักงานบัญชี หญงิ 1 27-35 ปวส.ขึน้ไป 12,000/เดอืน  - มคีวามรู้ดา้นภงด. ที่เก่ียวกับงานบัญชจีะพิจารณา

 พิเศษ 

 - จบบัญชโีดยตรง ประสบการณอ์ย่างน้อย 3ปี

8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หญงิ 1 27-35 ปวส.ขึน้ไป 12,000/เดอืน  - ใชโ้ปรแกรม payroll ไดจ้ะพิจารณาพิเศษ

 - ใชโ้ปรแกรม Ms excel ไดค้ล่อง

บรษัิท ศิรชิัยมอเตอรเ์ซลส์ จ ากัด



สถานที่ตัง้ เลขที่ 7 ม.12 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบรุี 15220
ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ ปนูขาว

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 036-436439-40

ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 พนักงานควบคุมการผลิต ชาย 2 22-40 ปวส.-ป.ตรี 10,000/เดอืน  - สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกล อิเล็คทรอนิคส์

 - สามารถท างานเป็นกะได ้3 กะ

บริษัท สุธากัญจน์  จ ากัด



สถานที่ตั้ง เลขที่ 91/11 ม.4 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบรุ ี15000
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายรถยนต์

บคุคลที่ติดต่อได้ ฝ่ายบคุคล โทร. 036-422141

ล าดบั ชือ่ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 แคชเชียร(์สาขาล านารายณ)์ หญงิ 2 22-30 ปริญญาตรี 9,600/เดือน  - สาขาการเงิน บญัชี

 - ใช้ Ms Office ได้ดี ประสบการณ1์ปขีึน้ไป

2 ที่ปรึกษางานบริการ(รับรถ) ช/ญ 2 22+ ปวช.-ป.ตรี 9,600/เดือน  - ปวช.ต้องมีประสบการณ์ 2ปขีึน้ไป

 - สาขาช่างยนต์ หรือที่เก่ียวข้อง

3 พนักงานขายรถบรรทุก ช/ญ 5 25-40 ปวช.-ป.ตรี 9,600/เดือน  - สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เก่ียวข้อง

 - ประสบการณ์ขาย 1ปขีึน้ไป

4 ช่างยนต์ ชาย 2 22-35 ปวช.ขึน้ไป 9,600/เดือน  - สาขาช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ซ่อมรถยนต์

5 เจ้าหน้าที่ IT Support ช/ญ 1 22+ ปวส.-ป.ตรี 9,600/เดือน  - สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 

 - รู้เรื่องระบบ Server Lan Network 

 - ประสบการณ์ในสายงาน 1ปขีึน้ไป

6 ลูกค้าสัมพันธ์ ช/ญ 2 22-30 ป.ตรี 9,600/เดือน  - สาขาการตลาด คอมฯธุรกิจ หรือที่เก่ียวข้อง

7 ผู้จัดการฝ่ายขาย(ล านารายณ)์ ช/ญ 1 27+ ป.ตรี 9,600/เดือน  - สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เก่ียวข้อง

 - ประสบการณ์ขาย 5ปขีึน้ไป

 - ขับรถยนตไ์ดแ้ละมีใบอนุญาตขับขี่

บริษัท อีซูซุลพบุรี จ ากัด



สถานที่ตัง้ เลขที่ 4-10 ถ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบรุี 15000 (ที่ตัง้เดยีวกับบ.ศรีสมบรูณ์)
ประเภทกิจการ   อสังหาริมทรัพย์ 

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 036-412615-6

ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 ธุรการ หญงิ 2 25-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000/เดอืน  - ไม่จ ากัดสาขา

2 เจ้าหน้าที่การตลาด หญงิ 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี 10000/เดอืน  - สาขาการตลาดหรือสาขาที่เก่ียวข้อง

 - สามารถเดนิทางไปตา่งจังหวัดได้

 - มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

 - มีเบี้ยเลีย้ง ค่าเดนิทาง ค่าที่พัก

บริษัท เบญจทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด



สถานที่ตัง้ เลขที่ 118 ม.5 ต.หนองทรายขาว อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรุี 15110
ประเภทกิจการ  โรงสีข้าว

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 081-7801246

ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 พนักงานบัญชี ช/ญ 1 23-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000+/เดอืน  - ไม่จ ากัดสาขา

 - มีความรู้ หรือประสบการณ์งานบัญชีจะพิจารณา

  เป็นพิเศษ

2 พนักงานคอมพิวเตอร์ ช/ญ 1 23-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000+/เดอืน  - ไม่จ ากัดสาขา

 - มีความรู้โปรแกรม Ms.Office และมีความรู้

 หรือประสบการณ์งานคอมพิวเตอร์จะพิจารณา

 เป็นพิเศษ

บริษัท โรงสีข้าว ส.วงษ์พานิช จ ากัด



สถานที่ตัง้ เลขที่  9/9 ม.4 ต.โคกส าโรง อ.โคกส าโรง จ.ลพบรุี 15120
ประเภทกิจการ   จ าหน่ายวัสดกุ่อสร้าง

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 086-9094212

ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 วิศวกรโยธา ชาย 2 25+ ปวส.ขึน้ไป 15,000/เดอืน  - สาขาโยธา

2 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ช/ญ 1 25+ ป.ตรี 15,000/เดอืน  - ไม่จ ากัดสาขา

 - สร้างและปรับปรุงเว็บไซตไ์ด ้ประชาสัมพันธ์

  ตอบลูกค้าในสือ่โซเชียลได้

3 บัญชี ช/ญ 1 20+ ปวช.ขึน้ไป 10,000/เดอืน  - สาขาบัญชี

4 พนักงานขาย ช/ญ 2 20+ ม.3 ขึน้ไป 9,600/เดอืน  

หจก.ไม้เด็ดก่อสร้าง



สถานที่ตัง้ เลขที่ 321/1 ม.2 ต.โคกตมู อ.เมือง จ.ลพบรุี 15210
ประเภทกิจการ  แตง่แร่

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 081-3560594/036-680418

ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร

1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หญงิ 1 22-40 ป.ตรี 12,000/เดอืน  - สาขาทรัพยากรบุคคล หรือที่เก่ียวข้อง

 - มีประสบการณ์เรื่องงานตา่งดา้วจะพิจารณาพิเศษ

  จะพิจารณาพิเศษ

2 ผู้ช่วยหวัหน้าช่างไฟฟ้า ชาย 1 25-40 ปวช.ขึน้ไป 17,000/เดอืน  - สาขาช่างไฟฟ้า

 - มีประสบการณ์ซ่อมไฟฟ้าระบบตูค้อนโทรลและ

 ตูไ้ฟตา่งๆ อย่างน้อย 1ปี 

บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด)์ จ ากัด
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บริษัท เอเชียโมเดอรนเวอรค แอนด พาวเดอรโคทต้ิง จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0195557002030

ประเภทกิจการ : แปรรูป ขึ้นรูป ผลิตอุปกรณตกแตงจากโลหะแผน

ที่อยู : 166/1 หมูที่ 10 ต.ตาลเด่ียว อ.หนองแค จ.สระบุรี 18110

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  นางสาวอนุศรา เกษวัตร  เจาหนาที่ฝายบุคคล และธุรการ Tel : 086-4417103

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 วิศวกรเคร่ืองกล 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - เบี้ยขยัน 700 บาท/เดือน  08.00-17.00 น.

 -เงินรางวัลอุตสาหกะตามอายุงาน

สูงสุด 2,500 บาท

 - ขาวสวยฟรี ชวงพักกลางวัน

 - เส้ือฟอรม 3 ตัว/ป

 - โบนัส (ตามผลประกอบการ)

 -เงินชวยเหลือ (งามสมรส,ฌาปนกิจ

 -ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

 - เงินกูยืมเบี้ยเล้ียง

 - ตรวจสุขภาพ,กิจกรรมภายใน

 - ฯลฯ

คุณสมบัติ
ที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง เง่ือนไข/สวัสดิการ ชวงเวลาการทํางาน
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บริษัท เอเชียกรุปเกษตรภัณฑ จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0195540000799

ประเภทกิจการ : คาขายสินคาทางการเกษตร ปจจัยการผลิต(ปุย การปรับปรุงดิน

ที่อยู : 94/1  หมูที่ 9 ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  นายบรรจบ  หนูฤทธิ์  กรรมการผูจัดการ Tel : 036-269036

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานขายตางจังหวัด 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - เงินเดือน  08.00-17.00 น.

 - เบี้ยเล้ียง

 - Commintion

 - ประกันสังคม

ชวงเวลาการทํางานที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0105531010949

ประเภทกิจการ : ผลิตกระสอบพลาสติก

ที่อยู : 49/1  หมูที่ 1 ถนนพิชัยรณรงคสงคราม ตําบลนาโฉง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  นายสุวรรณ  ชาติครบุรี  ผูชวยหัวหนาแผนกบุคคล Tel : 036-731647-54

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 โฟรแมน 5 9,600 ชาย 22-40ป ปริญญาตรี เบี้ยขยัน 500บาท คาครองชีพ 450บาท  08.00-17.00 น.

คาตอบแทน 500บาท ท่ีพักฟรี

ขาวฟรี ชุดฟรี ประกันสังคม

ประกันสุขภาพ

ที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ ชวงเวลาการทํางาน
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บริษัท ฟารอีสท มารเบิล แอนด แกรนิต จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0105533011155

ประเภทกิจการ : ผลิตและแปรรูปหินออนและแกรนิต

ที่อยู : 48/1  หมูที่ 7 ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  นางวันเพ็ญ  คุณกิจชัยเจริญ  เจาหนาที่ฝายบุคคล Tel : 036-200477-8

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 จ.ป.วิชาชีพ 1 18,000 ช/ญ 25-35ป ปริญญาตรี  - เงินเดือน  08.00-17.00 น.

2 จ.ป.บริหาร 1 15,000 ช/ญ 25-35ป ปวส-ป.ตรี  - เบี้ยเล้ียง

3 จ.ป.หัวหนางาน 1 12,000 ช/ญ 25-35ป ปวส-ป.ตรี  - ประกันสังคม

4 พนักงานฝายขาย 1 13,000 หญิง 25-35ป ปวส-ป.ตรี

5 พนักงานธุรการ/บัญชี 1 13,000 หญิง 25-35ป ปวส-ป.ตรี

ชวงเวลาการทํางานที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัท สเปเลียล ดีไวซเซล จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0195545000673

ประเภทกิจการ : ผลิตอุปกรณจุดระเบิดกาซสําหรับถุงลมนิรภัย

ที่อยู : 76  หมูที่ 1 ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  น.ส.สมใจ  ศรีผาน  หัวหนาแผนกบุคคล Tel : 036-298300

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 Senior Quality Engineer 1 25,000 ช/ญ 30ปข้ึนไป ปริญญาตรี  - ประสบการณ 5 ปขึ้นไป  08.00-17.00 น.

2 Facilities Engineer 1 20,000 ช/ญ 30ปข้ึนไป ปริญญาตรี มีความรู IATF 16949

 - ประสบการณ 4 ปขึ้นไป 

มีความรูระบบความช้ืนและอุณหภูมิ

ที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ ชวงเวลาการทํางาน
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บริษัท ออรัส สเปเชียลลิต้ี จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0105529035093

ประเภทกิจการ : เคมีภัณฑ

ที่อยู : 66  หมูที่ 1  ถนนอดิเรกสาร ตําบลสองคอน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  น.ส.ปุณยนุช  เอนกโชติ   ผูชวยผูจัดการฝายบุคคล Tel : 036-241627-30

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 หัวหนาแผนกซอมบํารุง 1 15,000 ชาย 25-30ป ปริญญาตรี  - เงินเดือน  08.00-17.00 น.

2 หัวหนางานฝายผลิต 1 15,000 ชาย 25-30ป ปริญญาตรี  - เบี้ยเล้ียง

3 หัวหนาหมอตมไอน้ํา 1 15,000 ชาย 25-30ป ปริญญาตรี  - Commintion

 - ประกันสังคม

ชวงเวลาการทํางานที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ
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หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี เมทัล เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0193547000962

ประเภทกิจการ : ผลิตเครื่องจักรทั่วไป

ที่อยู :99/13  หมูที่ 6 ตําบลหวยขมิ้น อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  น.ส.อุษา  เกทอง  เจาหนาที่ฝายบุคคล Tel : 036-307070

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 วิศวกรโยธา 2 15,000 ช/ญ 25-35ป ปริญญาตรี  -สามารถอานแบบ และเขียนแบบได  08.00-17.00 น.

2 ชางเขียนแบบ 2 15,000 ช/ญ 25-35ป สามารถคุมงานได

ที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ ชวงเวลาการทํางาน
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บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0195548000291

ประเภทกิจการ : จําหนายและบริการซอมรถยนตอีซูซุ

ที่อยู : 55  หมูที่ 5 ตําบลไผตํ่า อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  น.ส.อรัญญา  วงษประทุม  ผูจัดการสาขา Tel : 036-733711

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานบัญชี 2 15,000 ช/ญ 18-22ป ปริญญาตรี  - เงินเดือน  08.00-17.00 น.

2 ท่ีปรึกษาการขาย 10 15,000 ช/ญ 18-22ป ปริญญาตรี  - เบี้ยเล้ียง

 - Commintion

 - ประกันสังคม

ชวงเวลาการทํางานที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัท ในฝนเรียลเอสเตท จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0195547000506

ประเภทกิจการ : อสังหาริมทรัพย

ที่อยู : 20-23  ถนนเทศบาล 4 ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  นางวัฒนา  หนอเจริญ  ผูจัดการ Tel : 086-4065789

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานขาย 3 15,000 ชาย 25-30ป ปริญญาตรี  - มีประสบการณบานจัดสรร  08.00-17.00 น.

พิจารณาเปนพิเศษ

 - เงินเดือน

 - เบี้ยเล้ียง

 - Commintion

 - ประกันสังคม

ที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ ชวงเวลาการทํางาน



10 / 14

บริษัท ภัทรวาณิชย มอเตอร จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0195546000944

ประเภทกิจการ : จําหนายรถจักรยานยนต

ที่อยู : 173/45  ถนนสุดบรรทัด   ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  นายเกษม  เกียรติไกรทอง  ทรัพยากรบุคคล Tel : 086-3277349

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 ท่ีปรึกษา 2 12,000 ช/ญ 25-40ป ปริญญาตรี  - เงินเดือน  08.00-17.00 น.

2 พนักงานบัญชี 1 10,000 หญิง 20-30ป ปริญญาตรี  - เบี้ยเล้ียง

 - Commintion

 - ประกันสังคม

ชวงเวลาการทํางานที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัท ศรีสมบูรณธุรกิจเซ็นเตอร จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0165529000052

ประเภทกิจการ : จําหนายรถจักรยานยนต พรอมอะไหลและบริการ

ที่อยู : 72/1  ถนนสุดบรรทัด ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  น.ส.สุพรรณี  นิติพจน  รองผูจัดการ Tel : 036-412615-6

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานขาย 5 10,000 ช/ญ 23ปข้ึนไป ปริญญาตรี  - โบนัส  08.00-17.00 น.

2 พนักงานแคชเชียร 5 10,000 หญิง 23ปข้ึนไป ปริญญาตรี  - เบี้ยขยัน

3 ผูจัดการราน 5 12,000 ช/ญ 23ปข้ึนไป ปริญญาตรี  - ยูนิฟอรม

 - ประกันสังคม

 - คาเดินทาง

ที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ ชวงเวลาการทํางาน
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บริษัท เค.เอ็น.เอส. ซัพพลีเมนท  จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0195558001884

ประเภทกิจการ : รับเหมากอสราง

ที่อยู : 67  หมูที่ 6 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  นางสาวเปยมศิริ  เจริญสุข  บุคคล/ธุรการ Tel : 036-670670

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 เจาหนาท่ีการเงิน 1 15,000 หญิง 25-35ป ปริญญาตรี  - เงินเดือน  08.00-17.00 น.

2 เจาหนาท่ีการบัญชี 1 15,000 หญิง 25-35ป ปริญญาตรี  - เบี้ยเล้ียง

 - Commintion

 - ประกันสังคม

ชวงเวลาการทํางานที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัท  วิริยะโลหะกิจ  จํากัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0193548001075

ประเภทกิจการ : ผลิตน่ังราน ประตูมวน หลังคาแมททันซีต

ที่อยู : 116/18  ถนนสุดบรรทัด ตําบลปากเพรียว  อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 18000

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  นางสาวอัญชลิต  ธนูศร  เจาหนาที่ฝายบุคคล Tel : 082-7268574

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 ผูจัดการโรงงาน 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - เงินเดือน  08.00-17.00 น.

 - เบี้ยเล้ียง

 - ประกันสังคม

ที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ ชวงเวลาการทํางาน
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บริษัท เคมีแมน จํากัด (มหาชน) เลขที่จดทะเบียนพาณิชย  0107560000346

ประเภทกิจการ : ผลิตปูนไลม (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร

ที่อยู : 111  หมูที่ 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  นางสาวอรปภา  ลิ้มธีรภัทรกุล  หัวหนาแผนกพัฒนาบุคลากร Tel : 081-4678400

จํานวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 วิศวกรรมและงานโครงการ 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - โบนัส  08.00-17.00 น.

2 หัวหนาฝายผลิต 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - คาครองชีพ คากะ

3 วิศวกรซอมบํารุง 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

4 เจาหนาท่ีวิจัยและพัฒนา 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - การประกันชีวิต,อุบัติเหตุ,ทุพพลําภาพ

5 เจาหนาท่ีอาชีวอนามัย 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - การประกันสุขภาพ

6 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - เงินสงเคราะหกรณีเสียชีวิต

7 เจาหนาท่ีการตลาด 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - คาเบี้ยเล้ียงในและตางประเทศ

8 เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - ชุดเคร่ืองแบบพนักงาน

9 เจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - บานพักพนักงาน

10 เจาหนาท่ีซัพพลายเชน/โลจิสติกส/จัดซ้ือ 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - ตรวจสุขภาพประจําป

11 นักทรัพยากรบุคคล 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - กิจกรรมนันทนาการ

12 เจาหนาท่ีส่ือสารองคกร/ชุมชน 1 15,000 ชาย 25-40ป ปริญญาตรี  - เงินกูฉุกเฉิน

สัมพันธ/รัฐกิจสัมพันธ  - สวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย

 - ลาเพ่ือรับพระราชทานปริญญาบัตร

 - ลาเพ่ือประกอบพิธีสมรส

 - ลาเพ่ือดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด

 - ลาพักผอนประจําปสูงสุด 16-18วัน/ป

ชวงเวลาการทํางานที่ ตําแหนงงาน อัตราคาจาง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิการ



ตําแหนงงาน อัตราคาจาง

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ เลขท่ี/หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด ท่ีตองการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายวัน/เดือน

บ.เฟยต้ี (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตช้ินสวนลําโพง 1/54 คามหาม อุทัย อยุธยา 0-3522-6716-21 sale ญ 20-50 ป ปริญญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ.เฟยต้ี (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตช้ินสวนโลหะ 1/92 ม.5 คามหาม อุทัย อยุธยา 035-226716-21 Sales ญ 23-30 ป ปริญญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 คาอาหาร/คาเดินทาง

บ.อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน ผลิตเครื่องหอม 99 ม.2 ลาดบัวหลวงลาดบัวหลวง อยุธยา 035-379211-3 ผูเช่ียวชาญสูตรเครื่องหอม ช-ญ 25 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ.เรย-ไทย อินดัสตรีส จํากัด ฉีดพลาสติก 99/1 ม.3 บานชาง อุทัย อยุธยา 035-746909 Engineer Produchion ช-ญ 23 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 5 ตามโครงสรางบริษัท

บ.เรย-ไทย อินดัสตรีส จํากัด ฉีดพลาสติก 99/1 ม.3 บานชาง อุทัย อยุธยา 035-746909 PC ช-ญ 23 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 2 ตามโครงสรางบริษัท

บ.ดีซี เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด คลังสินคา 100 ม.2 ลําไทร วังนอย อยุธยา 035-958-400 พนักงานคลังสินคา ช-ญ 20 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน หลายอัตรา ตามโครงสรางบริษัท

บ.ดีซี เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด คลังสินคา 100 ม.2 ลําไทร วังนอย อยุธยา 035-958-400 IT ช-ญ 20 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน หลายอัตรา ตามโครงสรางบริษัท

บ.โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตเครื่องด่ืมทุกชนิด 95 ม.3 บานชาง อุทัย อยุธยา 035-746672 QC ช-ญ 20 ป ข้ึนไป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนวยงานราชการ ช-ญ คลองสวนพูล อยุธยา อยุธยา 035-336-554-22 เจาหนาที่วิเคราะห (เต็ม) ช-ญ 22-35 ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 13,500 บาท

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา หนวยงานราชการ 196 ม.4 ประตูชัย อยุธยา อยุธยา 094-826-2662 นิติกร ช-ญ 20ปข้ึนไป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 13,500 บาท

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา หนวยงานราชการ 196 ม.4 ประตูชัย อยุธยา อยุธยา 094-826-2662 นักวิเคราะห ช-ญ 20ปข้ึนไป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 13,500 บาท

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา หนวยงานราชการ 196 ม.4 ประตูชัย อยุธยา อยุธยา 094-826-2662 คนงาน ช-ญ 20ปข้ึนไป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 9,000 บาท

บ.  อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตอาหาร 55/5 ม.2 บางระกํา นครหลวง อยุธยา 098-357-4984 เจาหนาที่บัญชี การเงิน ญ 20 ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ.เคเอส อะโกร จํากัด สาขาพระนครศรีอยุธยา สงผลพืชผลทางการเกษตร 29/1 ม.13 ศาลาลอย ทาเรือ อยุธยา 081-928-1508 เจาหนาที่ประสานงานการสงออก ช-ญ 23 ปข้ึนไป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 10,000 บาทข้ึนไป

บ.เคเอส อะโกร จํากัด สาขาพระนครศรีอยุธยา สงผลพืชผลทางการเกษตร 29/1 ม.13 ศาลาลอย ทาเรือ อยุธยา 081-928-1508 เจาหนาที่ธุรการการตลาด ช-ญ 23 ปข้ึนไป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 สวัสดิการตามกฑหมายแรงงาน

บ.รุงธนาดลวิรุฬห จํากัด รานอาหาร 126 ม.3 คลองสวนพูล อยุธยา อยุธยา 091-739-2026 ผูจัดการราน ญ 20-35 ป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 15,000 +

บ.เดอะ บิลเลนเนียม คอรปอเรชน บริการจัดการคลังสินคาและขนสง 42/23.25 ม.4 อยุธยา 035-746961 เจาหนาที่ขนสง ช 28-35 ป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ.อัลเฟรโด อินเตอรไพส จํากัด อาหารแชแข็ง 57 ม.5 อุทัย อุทัย อยุธยา 035-332-111-7 ฝายขาย 2ตําแหนง ช-ญ 20-40ป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 2 ตามโครงสรางบริษัท

บ.อัลเฟรโด อินเตอรไพส จํากัด อาหารแชแข็ง 57 ม.5 อุทัย อุทัย อยุธยา 035-332-111-7 ฝายขายสงออก (ตางประเทศ) ช-ญ 20 ปข้ึนไป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ วิรยะประกันภัย มหาชน จํากัด สาขาอยุธยา ประกันวินาศภัย 24 ม.2 ธนู อุทัย อยุธยา 097-119-5739 เจาหนาที่รับปรัน ช-ญ 30 ป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 พนักงานประจํา

บ วิรยะประกันภัย มหาชน จํากัด สาขาอยุธยา ประกันวินาศภัย 24 ม.2 ธนู อุทัย อยุธยา 097-119-5739 เจาหนาที่บัญชี ช-ญ 30 ป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 พนักงานประจํา

บ วิรยะประกันภัย มหาชน จํากัด สาขาอยุธยา ประกันวินาศภัย 24 ม.2 ธนู อุทัย อยุธยา 097-119-5739 เจาหนาที่การเงิน ญ 30 ป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 พนักงานประจํา

บ.ชานน แอ็สซ่ี จํากัด ดประกอบสายไฟรถยนต 78 ม.3 ลําเตาเสา วังนอย อยุธยา 035-951-002 พนักงานบัญชี ช-ญ 22-35 ป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 15,000 ข้ึนไป

บ.ชานน แอ็สซ่ี จํากัด ดประกอบสายไฟรถยนต 78 ม.3 ลําเตาเสา วังนอย อยุธยา 035-951-002 จ.ป วิชาชีพ ช-ญ 22-38 ป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 15,000 ข้ึนไป

บ.ท็อปคลีน (อยุธยา) จํากัด ทําความสะอาดชุดที่ใชที่ปฎิบัติการในหอง 130/152 ม.3 วังจุฬา วังนอย อยุธยา 089-164-6970 เจาหนาที่ฝายบุคคล ช-ญ 30-40 ป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ.ท็อปคลีน (อยุธยา) จํากัด ทําความสะอาดชุดที่ใชที่ปฎิบัติการในหอง 130/152 ม.3 วังจุฬา วังนอย อยุธยา 089-164-6970 เจาหนาที่ฝายบัญชี ญ 25-40 ป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ.ท็อปคลีน (อยุธยา) จํากัด ทําความสะอาดชุดที่ใชที่ปฎิบัติการในหอง 130/152 ม.3 วังจุฬา วังนอย อยุธยา 089-164-6970 หัวหนาวางฝายผลิต ช-ญ 25-40 ป ปริญาตรี ตามกฏหมายแรงงาน 2 ตามโครงสรางบริษัท

บ.  อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตอาหาร 55/5 ม.2 บางระกํา นครหลวง อยุธยา 098-357-4984 เจาหนาที่บุคคล ช-ญ 20 ปริญาตรี - ปวส ตามกฏหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

จํานวน

ศูนยที่นี่มีงานทํา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจําเดือน สิงหาคม 2561
ช่ือสถานประกอบการ/นายจาง ท่ีอยู

เบอรโทร
คุณสมบัติท่ีนายจางตองการ

สวัสดิการ



ตําแหนงงานที่ตองการ อัตราคาจาง

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ เลขที่/หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่ตองการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายวัน/เดือน

บ.คลองสวนพลู จํากัด ศูนยการคาและศูนยรวมความบันเทิง 126 ม.3 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-801919,035-801860-1 หัวหนาสวนบริการรานคา ชาย /หญิง 28 ปข้ึนไป ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 มีประสบการณ พิจารณาเปนพิเศษ

บ.ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตช้ินสวน อิเล็คทรอนิกสรถยนต 61 ม.2 บานโพ บางปะอิน อยุธยา 035 - 350 707 - 13 ตอ 1404 QA ญ 25-30 ป ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางและประสบการณ

บ.ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตช้ินสวน อิเล็คทรอนิกสรถยนต 61 ม.2 บานโพ บางปะอิน อยุธยา 035 - 350 707 - 13 ตอ 1404 Japanese  Interpreter ช. / ญ. 25-30 ป ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางและประสบการณ

บ.อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด อุตสาหกรรมการผลิต 55/5 ม.2 บางระกํา นครหลวง อยุธยา 035-249400 ตอ 109 เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล ช/ญ 22-30 ป ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 17,200  บาท

บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด คาปลีก-รานสะดวกซ้ือ 629/1 นวลจันทร บึงกลุม กรุงเทพฯ 095-168-8229 ผูจัดการสาขา เทสโก โลตัส ชาย/หญิง  23-45 ป ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 10 23,500 ข้ึนไป

บริษัท อิฐเอเชีย จํากัด อิฐกอสราง 112 มม.1 บางนางรา บางปะหัน อยุธยา 082-4452009 พนักงานขาย ชาย/หญิง 22-30 ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 2 ชวงทดลองงาน 15,000

บริษัท อิฐเอเชีย จํากัด อิฐกอสราง 112 มม.1 บางนางรา บางปะหัน อยุธยา 082-4452009 Digital Marketing ชาย/หญิง 22 ข้ึนไป ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ชวงทดลองงาน 20,000

บริษัท อิฐเอเชีย จํากัด อิฐกอสราง 112 มม.1 บางนางรา บางปะหัน อยุธยา 082-4452009 พนักงานควบคุมคุณภาพ ชาย 24 ข้ึนไป ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ชวงทดลองงาน 18,000

บ.คลองสวนพลู จํากัด ศูนยการคาและศูนยรวมความบันเทิง 126 ม.3 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-801919,035-801860-1 หัวหนาสวนขายคอนเวนช่ัน ชาย 27 ปข้ึนไป ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 มีประสบการณ พิจารณาเปนพิเศษ

บ.คลองสวนพลู จํากัด ศูนยการคาและศูนยรวมความบันเทิง 126 ม.3 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-801919,035-801860-1 เจาหนาที่ขายคอนเวนช่ัน ชาย /หญิง 22 ปข้ึนไป ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 3 มีประสบการณ พิจารณาเปนพิเศษ

บ.อัลเฟรโด เอ็นเตอรไพรส จํากัด อาหารแชแข็ง (พิซซา) 57 ม.5 อุทัย อุทัย อยุธยา 035-332111 ตอ 141, 142 Export Sale ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.อัลเฟรโด เอ็นเตอรไพรส จํากัด อาหารแชแข็ง (พิซซา) 57 ม.5 อุทัย อุทัย อยุธยา 035-332111 ตอ 141, 142 Telesale ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.คลองสวนพลู จํากัด ศูนยการคาและศูนยรวมความบันเทิง 126 ม.3 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-801919,035-801860-1 ผูจัดการแผนกออกแบบและตกแตง ชาย / หญิง 30 ปข้ึนไป ป.ตรี - โท ที่เกี่ยวของ ตามกฎหมายแรงงาน 1 มีประสบการณ พิจารณาเปนพิเศษ

บ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด สถานีบริการน้ํามัน 555 คลองเตย คลองเตย ปทุมธานี 098-3897856 Contractor Onsite & Services Management  ช/ญ 22 ปข้ึนไป ป.ตรี  สาขาคอมพิวเตอร ตามกฎหมายแรงงาน 20 16,000 - 18,500 บ.

บ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด สถานีบริการน้ํามัน 555 คลองเตย คลองเตย ปทุมธานี 098-3897856 พนักงานบัญชี ช/ญ 22-30  ป ป.ตรี  สาขาบัญชี ตามกฎหมายแรงงาน 10 16,000-18,500 บ.

บ.ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด ผลิตอาหาร 1/21 ม.5 คานหาม อุทัย อยุธยา 035-330046 - 52 ตอ 1 Purchase Staff (Food raw material) ช - ญ 22 -35 ป.ตรี (Food science) ตามกฎหมายแรงงาน หลายอัตรา ตามโครงสรางบริษัท

บ.อัลเฟรโด เอ็นเตอรไพรส จํากัด อาหารแชแข็ง (พิซซา) 57 ม.5 อุทัย อุทัย อยุธยา 035-332111 ตอ 141, 142 เจาหนาที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D) ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี (Food) ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.อัลเฟรโด เอ็นเตอรไพรส จํากัด อาหารแชแข็ง (พิซซา) 57 ม.5 อุทัย อุทัย อยุธยา 035-332111 ตอ 141, 142 Sale Exclusive ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี (การตลาด) ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.อินบิสโก (ประเทศไทย) จํากัด เคร่ืองดื่ม 365 ม.2 คลองจิก บางปะอิน อยุธยา 035-352323-9 Calibrate (สอบเทียบเคร่ืองมือวัด) ชาย 23-35 ป ป.ตรี (ไฟฟา) ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามตกลง

บ.เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ผลิตแผงวงจรไฟฟา (แผน PCB) 117-118 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา 035-351812 ตอ 151 , 087-7109973 MTN  Supervisor / Engineer ชาย 24-38 ป ป.ตรี /วิศวฯ ตามกฎหมายแรงงาน 2 20,000 up

บ.เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ผลิตแผงวงจรไฟฟา (แผน PCB) 117-118 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา 035-351812 ตอ 151 , 087-7109973 Design Engineer ช / ญ 24-30 ป ป.ตรี /วิศวฯ ตามกฎหมายแรงงาน 2 20,000 up

บ.เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ผลิตแผงวงจรไฟฟา (แผน PCB) 117-118 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา 035-351812 ตอ 151 , 087-7109973 CQE Engineer ช / ญ 24-30 ป ป.ตรี /วิศวฯ ตามกฎหมายแรงงาน 2 20,000 up

บ.เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ผลิตแผงวงจรไฟฟา (แผน PCB) 117-118 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา 035-351812 ตอ 151 , 087-7109973 Production Supervisor ช / ญ 25-38 ป ป.ตรี /วิศวฯ ตามกฎหมายแรงงาน 2 20,000 up

บ.โตโยตา ไดมอนด ออโต จํากัด ตัวแทนจําหนายและศูนยซอมครบวงจร 104 ม.1 คุงลาน บางปะอิน อยุธยา 035-725-997  ตอ   921 เจาหนาที่แคชเชียร ช/ญ 22 ปข้ึนไป ป.ตรี การเงิน,การจัดการ,คอมฯธุรกิจ ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางและประสบการณ

บ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด สถานีบริการน้ํามัน 555 คลองเตย คลองเตย ปทุมธานี 098-3897856 ธุรการบัญชี  ญ 23-30 ป ป.ตรี การเงิน,บัญชีหรือบริหารงานทั่วไป ตามกฎหมายแรงงาน 5 16,000 บ.

บ.เอช เซม มอเตอร  จํากัด ผลิตรถกอลฟไฟฟา มอไชดไฟฟา รถสามลอ 9 ม.3 ตานิ่ม บางปะหัน อยุธา 081-7808118 crrative marketing ช 23-30  ป ป.ตรี การตลาด ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสราง

บ.อัลเฟรโด เอ็นเตอรไพรส จํากัด อาหารแชแข็ง (พิซซา) 57 ม.5 อุทัย อุทัย อยุธยา 035-332111 ตอ 141, 142 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ ช/ญ ไมเกิน 40 ป ป.ตรี การตลาด / MBA ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.ช ทวี จํากัด (มหาชน) ผลิตและติดตั้งรถยนต รถพวง 62 ม.2 ลําไทร วังนอย อยุธยา 043-043888 / 035-257085 ผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการฝายขาย ชาย/หญิง 27 ปข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป ตามกฎหมายแรงงาน 3 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.ช ทวี จํากัด (มหาชน) ผลิตและติดตั้งรถยนต รถพวง 62 ม.2 ลําไทร วังนอย อยุธยา 043-043888 / 035-257085 วิศวกรคอมพิวเตอร ชาย 25 ปข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.ช ทวี จํากัด (มหาชน) ผลิตและติดตั้งรถยนต รถพวง 62 ม.2 ลําไทร วังนอย อยุธยา 043-043888 / 035-257085 IT Admin ชาย 25 ปข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป ตามกฎหมายแรงงาน 3 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.ชิน-เอ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตช้ินสวนยานยนต 77 ม.4 บานชาง อุทัย อยุธยา 035-746925-8 ตอ 129,062-2018565 Manager QA/ISO หญิง ไมเกิน 40 ป ป.ตรี ข้ึนไป ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.บองชู จํากัด ธุรกิจรานเบเกอร่ี 37 ถ.เย็นอากาศ  ชองนนทรี     ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  086-355-3620  ผูจัดการราน ช/ญ 25-35 ป.ตรี ข้ึนไป ตามกฎหมายแรงงาน 1 11,000+++

บ.บองชู จํากัด ธุรกิจรานเบเกอร่ี 37 ถ.เย็นอากาศ  ชองนนทรี     ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  086-355-3620  ผูชวยผูจัดการ ช/ญ 25-35 ป.ตรี ข้ึนไป ตามกฎหมายแรงงาน 2 13,000+++

บ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด สถานีบริการน้ํามัน 555 คลองเตย คลองเตย ปทุมธานี 098-3897856 วิศวกรรม ช 20-35 ป ป.ตรี ข้ึนไป ตามกฎหมายแรงงาน 2 20,000 ข้ึนไป +คากว. +คาเบี้ยเลี้ยง

บ.เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด อิเลคทรอนิกส 42/11-12 ม.4 บานชาง อุทัย อยุธยา 02-5297300 ตอ 3202 CNC Engineer ช/ญ 25-40 ป.ตรี ข้ึนไป สาขาวิศวกรรม ตามกฎหมายแรงงาน 3 ตามตกลง

บ.ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด อิเล็กทรอนิกส 100 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา 035-350 803-4 ตอ 722, 898 PROGRAMMER/SYSTEM ANALYST ชาย/หญิง ไมระบุ ป.ตรี- โท คอมพิวเตอร , สถิติ ตามกฎหมายแรงงาน 10 ตามโครงสรางบริษัท

บ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด สถานีบริการน้ํามัน 555 คลองเตย คลองเตย ปทุมธานี 098-3897856 พนักงานสื่อความ ช / ญ 24-29 ป ป.ตรี บริหาร,การจัดการหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ ตามกฎหมายแรงงาน 2 16,000 - 18,500 บ.

บ.ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด อิเล็กทรอนิกส 100 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา 035-350 803-4 ตอ 722, 898 ACCOUNTANT/เจาหนาที่บัญชี ชาย/หญิง ไมระบุ ป.ตรี บัญชี ตามกฎหมายแรงงาน 3 ตามโครงสรางบริษัท

บ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด สถานีบริการน้ํามัน 555 คลองเตย คลองเตย ปทุมธานี 098-3897856 เจาหนาที่ธุรการ  ญ 23-35 ป ป.ตรี บัญชีและการเงิน ตามกฎหมายแรงงาน 5 16,000 บ.

โรงแรมกรุงศรีริเวอร โรงแรม 27/12 ม.11 กะมัง อยุธยา อยุธยา 0-3524-4333 เจาหนาที่ฝายขาย ช / ญ 22 ปข้ึนไป ป.ตรี บุคลิกดี อังกฤษดี ขับรถยนตรได ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามตกลง

บ.นิเด็ค  อีเล็คโทรนิคส  (ประเทศไทย)  จํากัด ช้ินสวนอิเล็คทรอนิคส 44 ม.9 ธนู อุทัย อยุธยา 035-330742-5 ตอ2999 Engineer QAE,QA ชาย/หญิง 22-35 ป.ตรี ไฟฟา,อิเล็คทรอนิคส ตามกฎหมายแรงงาน 10 18000+ และเพิ่มคาประสบการณ

บ.นิเด็ค  อีเล็คโทรนิคส  (ประเทศไทย)  จํากัด ช้ินสวนอิเล็คทรอนิคส 44 ม.9 ธนู อุทัย อยุธยา 035-330742-5 ตอ2999 Engineer PCE,PDE ชาย/หญิง 22-32 ป.ตรี ไฟฟา,อิเล็คทรอนิคส,เคร่ืองกล ตามกฎหมายแรงงาน 5 18000+ และเพิ่มคาประสบการณ

ศูนยที่น่ีมีงานทํา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจําเดือน กันยายน 2561
ช่ือสถานประกอบการ/นายจาง ที่อยู

เบอรโทร
คุณสมบัติที่นายจางตองการ

สวัสดิการ จํานวน



บ.นิเด็ค  อีเล็คโทรนิคส  (ประเทศไทย)  จํากัด ช้ินสวนอิเล็คทรอนิคส 44 ม.9 ธนู อุทัย อยุธยา 035-330742-5 ตอ2999 Engineer ,PCE_NPI ,QA_NPI ชาย/หญิง 22-35 ป.ตรี ไฟฟา,อิเล็คทรอนิคส,อุตสาหการ ตามกฎหมายแรงงาน 8 18000+ และเพิ่มคาประสบการณ

บ.เอช เซม มอเตอร  จํากัด ผลิตรถกอลฟไฟฟา มอไชดไฟฟา รถสามลอ 9 ม.3 ตานิ่ม บางปะหัน อยุธา 081-7808118 วิศวกรการผลิต ช 23-30 ป ป.ตรี ยนต/ไฟฟา ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสราง

บ.เอช เซม มอเตอร  จํากัด ผลิตรถกอลฟไฟฟา มอไชดไฟฟา รถสามลอ 9 ม.3 ตานิ่ม บางปะหัน อยุธา 081-7808118 หัวหนาแผนกขนสง ช 35-45 ป ป.ตรี โลจิสติกส ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสราง

บ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด สถานีบริการน้ํามัน 555 คลองเตย คลองเตย ปทุมธานี 098-3897856 ผูชวยนักวิจัย ช 21-27 ป ป.ตรี วิทย,วิศวะ,เคมี ปโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม ตามกฎหมายแรงงาน 5 21,000 บ.

บ.ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด ผลิตอาหาร 1/21 ม.5 คานหาม อุทัย อยุธยา 035-330046 - 52 ตอ 1 Lab Staff ช - ญ 22 - 30 ป.ตรี วิทยฯ (จุลชีววิทยา หรืออ่ืนๆ) ตามกฎหมายแรงงาน หลายอัตรา ตามโครงสรางบริษัท

บ.ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด ผลิตอาหาร 1/21 ม.5 คานหาม อุทัย อยุธยา 035-330046 - 52 ตอ 1 IT Staff ช - ญ 25 - 35 ป.ตรี วิทยฯคอมฯ ตามกฎหมายแรงงาน 2 ตามโครงสรางบริษัท

บ.ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด อิเล็กทรอนิกส 100 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา 035-350 803-4 ตอ 722, 898 QUALITY CONTROL,SUPERVISOR ชาย/หญิง ไมระบุ ป.ตรี วิทยาศาสตร, เคมี ตามกฎหมายแรงงาน 5 ตามโครงสรางบริษัท

บ.คลองสวนพลู จํากัด ศูนยการคาและศูนยรวมความบันเทิง 126 ม.3 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-801919,035-801860-1 วิศวกร ชาย 23 ปข้ึนไป ป.ตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล ตามกฎหมายแรงงาน 2 มีประสบการณ พิจารณาเปนพิเศษ

บ.ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด ผลิตอาหาร 1/21 ม.5 คานหาม อุทัย อยุธยา 035-330046 - 52 ตอ 1 Industrial Engineer ช - ญ 25 up ป.ตรี วิศวฯอุตสาหาร ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ.นิเดค พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด อิเล็กทรอนิคส 150 ม.5 ลําไทร วังนอย อยุธยา 035-215318 Engineer ( PDE /PCE / QA ) ชาย / หญิง 20 ป ข้ึนไป ป.ตรี สาขวิศวกรรมศาสตร ตามกฎหมายแรงงาน 15 17,000 ข้ึนไป

บ.คลองสวนพลู จํากัด ศูนยการคาและศูนยรวมความบันเทิง 126 ม.3 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-801919,035-801860-1 เจาหนาที่บัญชี ชาย /หญิง 22 ปข้ึนไป ป.ตรี สาขาการบัญชี ตามกฎหมายแรงงาน 3 มีประสบการณ พิจารณาเปนพิเศษ

บ.เทอราโกร  เฟอรติไลเซอร  จํากัด ผลิตและจําหนายปุยเคมี 39/3 ม.3 บอโพง นครหลวง อยุธยา  035-902733-42 เจาหนาที่สงเสริมการขาย (ภาคเหนือ/อีสาน) ชาย 24-35 ป.ตรี สาขาเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ ตามกฎหมายแรงงาน 5 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.เอช เซม มอเตอร  จํากัด ผลิตรถกอลฟไฟฟา มอไชดไฟฟา รถสามลอ 9 ม.3 ตานิ่ม บางปะหัน อยุธา 081-7808118 Programer ญ/ช 25-35 ป ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสราง

บ.พารา สเตนเลส เวิรค จํากัด ผลิตชอน,สอม,มีดและภาชนะสเตนเลส 178 ม.2 ชะแมบ วังนอย อยุธยา 035-271548-52,086-8054940 ชางแมพิมพ ชาย 23 - 40 ป ป.ตรี สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม,เคร่ืองมือกล ตามกฎหมายแรงงาน 1 15,000

บ.เอช เซม มอเตอร  จํากัด ผลิตรถกอลฟไฟฟา มอไชดไฟฟา รถสามลอ 9 ม.3 ตานิ่ม บางปะหัน อยุธา 081-7808118 เจาหนาที่สินเช่ือ ญ/ช 25-35 ป ป.ตรี สาขาบัญชี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสราง

บ.เอช เซม มอเตอร  จํากัด ผลิตรถกอลฟไฟฟา มอไชดไฟฟา รถสามลอ 9 ม.3 ตานิ่ม บางปะหัน อยุธา 081-7808118 เจาหนาที่บัญชีเจาหนี้ / ลูกหนี้ ญ/ช 25-35 ป ป.ตรี สาขาบัญชี ตามกฎหมายแรงงาน 2 ตามโครงสราง

บ.ชิน-เอ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตช้ินสวนยานยนต 77 ม.4 บานชาง อุทัย อยุธยา 035-746925-8 ตอ 129,062-2018565 Technician Auto Parts ชาย 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคร่ืองกล ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด อิเล็กทรอนิกส 100 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา 035-350 803-4 ตอ 722, 898 PLANNER เจาหนาที่วางแผนการผลิต ชาย/หญิง ไมระบุ ป.ตรี-โท วิทยาศาสตร,สถิต,ิคณิตศาสตร ตามกฎหมายแรงงาน 5 ตามโครงสรางบริษัท

บ.ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด อิเล็กทรอนิกส 100 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา 035-350 803-4 ตอ 722, 898 ENGINEER ชาย/หญิง ไมระบุ ป.ตรี-โท อิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา ตามกฎหมายแรงงาน 25 ตามโครงสรางบริษัท

บ.เอช เซม มอเตอร  จํากัด ผลิตรถกอลฟไฟฟา มอไชดไฟฟา รถสามลอ 9 ม.3 ตานิ่ม บางปะหัน อยุธา 081-7808118 วิศวกรเคร่ืองยนต ช 25 - 35  ป ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสราง

บ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด สถานีบริการน้ํามัน 555 คลองเตย คลองเตย ปทุมธานี 098-3897856 พนักงานบุคคลประจําพื้นที่ (กทม.) ช 20-30 ป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 15,000 - 18,000 บ.

บ.เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด อิเลคทรอนิกส 42/11-12 ม.4 บานชาง อุทัย อยุธยา 02-5297300 ตอ 3202 Production Supervisor ช/ญ 28-40 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 4 ตามตกลง

บ.เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด อิเลคทรอนิกส 42/11-12 ม.4 บานชาง อุทัย อยุธยา 02-5297300 ตอ 3202 QA Engineer (CQE) ช/ญ 23-40 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 2 ตามตกลง

บ.เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด อิเลคทรอนิกส 42/11-12 ม.4 บานชาง อุทัย อยุธยา 02-5297300 ตอ 3202 Trainer Supervisor ช/ญ 25 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 2 ตามตกลง

บ.เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด อิเลคทรอนิกส 42/11-12 ม.4 บานชาง อุทัย อยุธยา 02-5297300 ตอ 3202 Planner Officer ช/ญ 25 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามตกลง

บ.เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด อิเลคทรอนิกส 42/11-12 ม.4 บานชาง อุทัย อยุธยา 02-5297300 ตอ 3202 HRD Officer ช/ญ 30 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามตกลง

บ.คลองสวนพลู จํากัด ศูนยการคาและศูนยรวมความบันเทิง 126 ม.3 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-801919,035-801860-1 เจาหนาที่ออกแบบ ชาย /หญิง 25 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 2 มีประสบการณ พิจารณาเปนพิเศษ

บ.ชิน-เอ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตช้ินสวนยานยนต 77 ม.4 บานชาง อุทัย อยุธยา 035-746925-8 ตอ 129,062-2018565 Technician Die-cast ชาย 23 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 2 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.เอช เซม มอเตอร  จํากัด ผลิตรถกอลฟไฟฟา มอไชดไฟฟา รถสามลอ 9 ม.3 ตานิ่ม บางปะหัน อยุธา 081-7808118 เจาหนาที่จัดซ้ือ ญ/ช 25-35 ป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 2 ตามโครงสราง

บ.เอช เซม มอเตอร  จํากัด ผลิตรถกอลฟไฟฟา มอไชดไฟฟา รถสามลอ 9 ม.3 ตานิ่ม บางปะหัน อยุธา 081-7808118 เจาหนาที่ฝกอบรมและแรงงานสัมพันธ ญ/ช 25-35 ป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสราง

บ.เทอราโกร  เฟอรติไลเซอร  จํากัด ผลิตและจําหนายปุยเคมี 39/3 ม.3 บอโพง นครหลวง อยุธยา  035-902733-42 เจาหนาที่ขาย ( ภาคเหนือ/อีสาน ) ชาย/หญิง 23-40 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 2 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.เทอราโกร  เฟอรติไลเซอร  จํากัด ผลิตและจําหนายปุยเคมี 39/3 ม.3 บอโพง นครหลวง อยุธยา  035-902733-42 เจาหนาที่ขาย Distributor (  ภาคเหนือ/อีสาน ) ชาย/หญิง 23-40 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 3 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.ศรีไทยธนะออโตพารท จํากัด ผลิตช้ินสวนยานยนต 63 ม.8 เชียงรากนอย บางปะอิน อยุธยา 086-3940434,06-25943062 วิศวกรควบคุมการผลิต ช 25-35  ป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.ศรีไทยธนะออโตพารท จํากัด ผลิตช้ินสวนยานยนต 63 ม.8 เชียงรากนอย บางปะอิน อยุธยา 086-3940434,06-25943062 เจาหนาที่ฝายนําเขา - สงออก ญ 25-35  ป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.ศรีไทยธนะออโตพารท จํากัด ผลิตช้ินสวนยานยนต 63 ม.8 เชียงรากนอย บางปะอิน อยุธยา 086-3940434,06-25943062 เจาหนาที่บุคคล ช/ญ 25-35  ป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ผลิตแผงวงจรไฟฟา (แผน PCB) 117-118 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา 035-351812 ตอ 151 , 087-7109973 Purchasing Officer หญิง 22-34 ป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 15,000 up

บ.คลองสวนพลู จํากัด ศูนยการคาและศูนยรวมความบันเทิง 126 ม.3 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-801919,035-801860-1 หัวหนาสวนออกแบบ ชาย /หญิง 25 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 มีประสบการณ พิจารณาเปนพิเศษ

บ.ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด อิเล็กทรอนิกส 100 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา 035-350 803-4 ตอ 722, 898 ACCOUNT EXECUTIVE/เจาหนาที่การตลาด ชาย/หญิง ไมระบุ ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 5 ตามโครงสรางบริษัท

บ.พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง อยุธยา จํากัด อิเล็กทรอนิกส 1/69 คานหาม อุทัย อยุธยา 035-922400  ตอ 4090 Designl Engineer (New models) M/F 24-30 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 3 ตามโครงสรางบริษัท

บ.พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง อยุธยา จํากัด อิเล็กทรอนิกส 1/69 คานหาม อุทัย อยุธยา 035-922400  ตอ 4090 Pakaging Design Officer M/F 22-30 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ.พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง อยุธยา จํากัด อิเล็กทรอนิกส 1/69 คานหาม อุทัย อยุธยา 035-922400  ตอ 4090 QA Enginerr (CQE) (Customer Quality Engineer) M/F 24-30 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ.พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง อยุธยา จํากัด อิเล็กทรอนิกส 1/69 คานหาม อุทัย อยุธยา 035-922400  ตอ 4090 Safety Officer Supervisor Level M/F 24-30 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ.พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง อยุธยา จํากัด อิเล็กทรอนิกส 1/69 คานหาม อุทัย อยุธยา 035-922400  ตอ 4090 General Affair Officer M/F 23-30 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 ตามโครงสรางบริษัท

บ.คลองสวนพลู จํากัด ศูนยการคาและศูนยรวมความบันเทิง 126 ม.3 คลองสวนพลู อยุธยา อยุธยา 035-801919,035-801860-1 หัวหนาสวนบริหารงานเชา ชาย /หญิง 25 ปข้ึนไป ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 1 มีประสบการณ พิจารณาเปนพิเศษ

บ.คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน) ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก 332-333 ม.5 ลําไทร วังนอย อยุธยา 02-6854000 ตอ 4121 Maintenance Engineer ไมจํากัด 20 - 30 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 2 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน) ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก 332-333 ม.5 ลําไทร วังนอย อยุธยา 02-6854000 ตอ 4121 QA Engineer ไมจํากัด 20 - 30 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 2 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน) ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก 332-333 ม.5 ลําไทร วังนอย อยุธยา 02-6854000 ตอ 4121 Admin Officer ไมจํากัด 20 - 30 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 3 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน) ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก 332-333 ม.5 ลําไทร วังนอย อยุธยา 02-6854000 ตอ 4121 Warehouse Officer ไมจํากัด 20 - 30 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 3 ตามโครงสรางบริษัทฯ

บ.แคนนอน ไฮเทค ( ประเทศไทย) จํากัด  ผลิตเคร่ืองพิมพ 89 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา  035-350080 ENGINEER (ELECTRONICS & ELECTRICAL) ชาย/หญิง 21 - 27 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 20 ตามโครงสรางบริษัท

บ.แคนนอน ไฮเทค ( ประเทศไทย) จํากัด  ผลิตเคร่ืองพิมพ 89 ม.1 บานเลน บางปะอิน อยุธยา  035-350080 PROGRAMMER ชาย/หญิง 21 - 25 ปริญญาตรี ตามกฎหมายแรงงาน 5 ตามโครงสรางบริษัท
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