
ต์าแหน่งงานว่างที่มีความประสงคํจ้างแรงงาน!ทยทคแทนแรงงๆนต่างด้าว 

เพื่อทำการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ

สำนักงานชัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ลำด้น ตานพ่น่จ้ จาน วน mH ชายุ าห้รํการศึกษา สวิสหัการ ค่าช้าง
สถานประกฮบการ/ 

ประ๓ทกิจการ
พน้ทจ ้พ ั1 ลิ่รจ้ 50 ‘’ธ/ญ 18 ขน 

ไป
ไม่จำกิ'ห คเแพันคะ

500

■ไอท้ฒฺ,ตะ 93

-ชุ®ฟอร์ม
•รกวิบ-สิง

500.-/วัน 1 ‘ พั. > 

เนช้นนนส (ปทท) 
35 ม,8 ต.ส์าโรงใด้ ร.พรเร 
ประนตง จ.สมุหรปราการ 
10130

■า .พัท ํ0-2183-2995

2 หนืกแแ *1 y 20 ’ร/ญ 18-35
.V M ฆ.3 ซีนไป -เค1ยงนบบ 331.-/วัน 1 1 ■»' เ*. แมนแฟ่ri.วอรัง

3 พชัทจ้านmว^ 1 

’■พ>ั■ ต •1’ลิ
5 ช/ญ 18-35 ม.ร-ปวส. ค่ากะวิ'นละ80 

-เย์ยขยัน500 

ค่าใ.)ระจำ 
ด้านหนง 
•ค่าสิว-งเวลา 
■ว่าว■ฟรี
-ไบบัล
-พพสุพาพ

331.-/วิน 333 ม.2 ต.คลองนิยม 
ยาหรา อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ 10560 ■ 

ไทรศึฟห ํ0-2170-9278

- •า

4 กบ่' - '5; เ 166 ช/ญ 18-45 5ม ำ■■๙. 1๙ ต If t 331.-/วัน 1IV ค’ พุ.ไน.."๙นาทห
5 .พัพทJ ส ิb ป 100 ช 18-45 ไม่จำกิหวเฏิ พยิขิธ■น พ « 120/1-2 ลิ3 พ.ฃ•พพ ั1

6 ช่างเทคนิค่วิ?รวกรรม 5 ฃ 22-30 ปาส.รเด็กฯ -ไบบัส พ พ ใหญ ่อ.บางพลี
7 พักง พอืนสิฬกเพอร์ 100 ญ 18-35 ม.ร-ม,6 -พุ่ฟอร์ม

-ลาพฬยน
-'อาหารกลางวัน

จ..สมุทรปราการ 10540 

ไทรศึพด้ 02-3855129-

36

8 ฟbุ■ทน ป/ตลิต

■'ลิ

50 ช/ญ 20 46 ;ฟิ f : ลร้า 3 
บริษพ่

331.-/วัน น,.1น น น'ร-น1.น.นน.-น 
225/10 ม.! พ.บางเสาธง 
ช.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ 1ปฺ5สฺ0 
โปเพท 02-3131470-3

9 <: น่ม่พพ
ตล ิ1 ฯล1ิ!

20 ข 20 พ 
ไป

พ ปวส.5 
ลาขาเครีอจ ้na 
Ml฿สาขๆที ่
๓ยวข0้4

331.-/วัน บVIม'ค พเ’ ส
370 ม.8 ห.ทัายบ้านใหม ่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280

โทรศึฟห ํ02-3871340
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ส์าด้น ตำแฟบ่ง จานาน เพศ สายุ วุตํเการศึกษา สวัสดีการ ค่าข้าง
สถานประกอบการ/ 

ประเภ‘ทกิซการ

10

11

12

พน"แสิ่ะ!®พ 
พนักงานคลังสินค้า 
ช่างสมือ

10

2

5

ช
ซิ
ซิ

20-40

20-40

ป.6 ชื้นไป 

ปพ.ชื้นไป

-ประกันสังคม
-OT 3 ช้าโมงต่อ 
วัน , ค่ากะ
-เบ้ียชยันเดฺยนละ

4 แรง
เงินพิเศษคามฟ้า 

การผลิต /โบนัส

340.-/วัน

10,000.-

บนจ. แปซิพิกไพพ ์
สอฺยู ่298,298/2 หมู ่1 

ด.ปากคลองปลากด 
อ.พระสมุทรเจคิย ์
จ.สมุทรปราการ
โทรกัพท ์02 816-2701

13

14

15

16

ท!รพ ภ^ 
ช่างเทศนิ$ 
แม่บ้าน 
พนักงานฝ่า’ยม่ลิด

2

5

2

30

ข
ซิ

ญ
•ช/ญ

22-30

21-35

30-48

18-38

ปพ.ช้ืนไป 
ปพ.ช้ืนไป 
ป.6 ชื้นไป 

ป.6 ข้นไป

■เบี้ยเล้ียง 1 ค่า 

ศรชงชีพ 1 ส่ากะ , 
เบี้ยขยัน , โบนัส 

1QT , มีน้านพักให้

ด ไนตท,’ ใ 
ตามตททง 
350./วัน 
335,/วัน

ฯVI รินทร์โซค# 
ทีอคู ่22ก หมู ่4 ขอย 
รินทรีโ'ซศชัย
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพล ี
จ.สมุทรปราการ 
โทรกัพห ้02-385-5118

18

ขาทครอง ะ' 
พนักงานท้าใป๋

2

2

ซิ
ซิ

20-45

20-45

ไม่ข้ากัด 
ไม,่ข้ากัด

-ประกันสังคม
-มืทื ่พักให้

11.000.-

9,500.-

นรีก. คลับดะโก้ 
ทื่อยู่: 175/1 หมู ่12 

ต.บางพลีใหญ ่อ.บางพล ี
จ.สมุทรปราการ 
ประเภทกิจการ สนาม 
กีหๆ/ร้านอๆหาร 
โทร 081-423-0513

19 พเมพ. พ 100 ช/ญ 20 + ไมข้ากัด ตามโครงสร้าง 
บริษัท

331.-/วัน บจก.สแตนดารีด 
นมนแฟคเจอริ่ง 

ทื่อยู่ 844 ม.1 นึคมฯ 

บางยู่ ต.แพรกษา 
อ.เมือง สป 
ประเภทกิจการ 
ผลิตสฝรีเคมืกัณฑ์ 
โทร 0-2709-3709

20

21

22

23

24

. พานสา
ช่างไ.ฟ#!
ช่างซ่อม.เครี®ง

พนักงๆนตร'วจสอนคุณภาพ 
พนง.ห้อง Lab เคมี

100

3

3
3

1

ช/ญ 
ช 
ซ 

ญ 
ญ

18+

18+

18+

18+

18+

ป,6 ชื้นไป 

ปวช.■ปาส.
ม.3-ม.6 

ม.ร-ม.6 

ป.ตรี เคมี

•โบนัส
•เบี้ยขยัน

-ตรวจสุขภาพ 
ประจำปี
-ข้าวฟรี
■รถรับ-ส่ง
-ชุดฟอรีม

331.-/วัน 
ดามตกกง 
ตามศกลง 
ดามตกลง 
ตามตกลง

บซิก.อุตสาหกรรม 
รามาเท็กซ์ไทล์

(1988)

525 ม.2 ต.บางยู ่
ใหม ่อ.เมึอง

ซ.สมุทรปราการ

10280

โทรศัพท์ 02-

3230579-80 ต่อ

111
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สำลับ ตำแห่บ่ง สำนวน เพศ สายุ วุฒืการศกษา สวัสลึการ ค่าจ้าง
สถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ

/•' ; 100 ช/ญ ไม่จำกัด ไม่จำกัด ดามใครงสร้าง 331.-/วัน บ•'ปีก.มึนซ้น เยินเตอร
26 พนักงานร่พ่ใป ่■ 50 ช/ญ *__ พ 'บริพๆ «_,....»

ไพรส ์(ปทท)
21 พน .‘บ'>' พ 10 ข/ญ ....... ** ที่อยู ่ม.4 ‘นตมๆนาง'ยู่

ต.นพรกษา อ.เมือง สป 

โทร 0-2324-0050

28 พนักงานฝ่ายผลิด 50 ช/ญ 1845 ไมา เกัต ตามใครงสร้าง 331.-/วัน บจก.ไมลอททํ
29 พนักงานคลังสินค้า 20 ข/ญ 2040 ไม่จำกัด บริพฯ 331. /วัน แดนบอราทอรีส์
30 พนทฑพน ท บ'ftp m 10 ช/ญ 2040 ป.6+ 331.-/วัน ที่อยู ่84/55

ต.บางปลา อ.บางพล

สป 10540

ด ฺ1* - ‘ โทร 0 2729 H179

31 วศวทร 6 ข/ญ 20+ ป ตรี ค่ากะทd นคน ดาม^ท,■ไ บจก.เพอร์เฟต คอมพา
32

33

34

35

36

ช่างเทคนิค 
Operator เครืองจ้ห 
พนง.ข็บรถ ่-forklift 

พ่นง,คาบ่คุมคุณภาพ 
พนง.ฝ่ายฝ่เพ่(รายวัน)

10

10

10

15

100

ช/ญ 
ญ 
ช 

ข/ญ 
ข/ญ

20+

20 +

20+

20+

20+

ปาช.-ปาส. 
ปาข.-ปาส. 
ม.3-ม.6

ป.6•ม.6

60 บาท
■•วกรับ/ส่ง
ชุดฟอร์ม
-อาทารกลางวัน
ฟรี
-เนี้เยขข้น 300-

500 บาท
ค่า

ตๆมตกลง 
ตฺามตกลง 
331.--/วัน 
ตาม>
331. /วน

เบียนกรุ๊ป (เครือเจริญ 

โภฺคภัเนฑํ CP group) 
ที่อยู ่ตำบลบางเสาธง 

อ่านายบางเสาธง
ลมุหรปร•พm 10540 
ประเภทกิจการ ผลิต
อๆหารสิตว์เลี้ยง

รักษาพยาบาล โทร 02:.182.5261
100,000/ปึ

-ประกันซีาค, 
ประกันอุนัดเพคุ

063 9052809

1 พๆ

ส์านักงานจัด'พางานจังหวัดสมุทรปราการ


