
สถานที่ตัง้ เลขที่  192 ม.9 ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบรุี 15000
ประเภทกิจการ   ตวัแทนจ าหน่ายสินค้า

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้ฝ่ายบคุคล โทร. 081-9462170

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

1 พนักงานขาย ช/ญ 10 18-40 ม.6 ขึน้ไป 10,000/เดอืน  - ไม่จ ากัดสาขา ตอ้งมีรถจักรยานยนตข์องตนเอง

 - บริษัทมีอุปกรณ์ในการปฏบิัตงิานให้

 - สามารถท างานในพ้ืนที่ (ประจ าอ าเภอที่พักอาศัย)

 - มีเงินเดอืนประจ า +ค่าสึกหรอยานพาหนะ+

 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง+ค่าคอมมิชชัน

บริษัท สามบีเซลล์ จ ากัด



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 ช่างไฟฟ้า ชาย 1 20-40 ปวช-ปวส. 400/วัน  - สาขาไฟฟ้า

2 ช่างยนต์ ชาย 1 20-40 ปวช. 335/วัน  - สาขาช่างยนต์

3 ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกไฟฟ้า ชาย 1 30-40 ปวส.-ป.ตรี 17,000/เดอืน  - สาขาช่างไฟฟ้า

 - มีประสบการณ์งานไฟฟ้า 2 ปีขึน้ไป

4 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 8 20-740 ปวช.-ป.ตรี 365/วัน  - ซ่อมแซมเครื่องจักรในโรงงาน

 - มีประสบการณ์ในการเชือ่ม ตดั ประกอบ

 เครื่องจักรจะพิจารณาพิเศษ

5 ผู้ช่วยหวัหน้าช่างยนต์ ชาย 1 30-40 ปวส. 15,000/เดอืน  - สาขาช่างยนต์

ช่างยนต์  - มีประสบการณ์งานช่างยนต ์5ปีขึน้ไป

บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด)์ จ ากัด



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

3 เจ้าหน้าที่พัสดุ ชาย 1 21-40 ม.3-ปวส. 9,600/เดอืน  - สามารถขับรถยกได ้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

4 พนักงานขับรถบรรทกุ ชาย 2 20-45 ไม่จ ากัดวุฒิ 20,000/เดอืน  - รายไดคิ้ดจากเงินเดอืน บวกค่าเที่ยววิ่ง

 - มีใบอนุญาตขับขีป่ระเภท 2,3,4

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)



สถานที่ตัง้ เลขที่ 9,11 ซ.พระราม2(30) ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
ประเภทกิจการ  ประมงทะเล

บคุคลที่ตดิตอ่ได ้คุณศราวุธ  โถวสกุล โทร. 081-8157766

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

1 นายทา้ยเรือ/นายเรือ ชาย 500 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ 15,000/เดอืน ทกุต าแหน่ง : 

2 ช่างเครื่อง ชาย 500 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ 15,000/เดอืน  - ปฏบิัตงิานในเรือตามต าแหน่งงานได้

3 ผู้ช่วยนายทา้ยเรือ ชาย 500 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ 12,000/เดอืน  - มีประกันอุบัตเิหต ุเสียชีวิต 100,000 บาท

4 ผู้ช่วยช่างเครื่อง ชาย 500 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ 12,000/เดอืน   และทพุพลภาพถาวร 50,000 บาท 

5 กรรมกร/ลูกเรือ ชาย 42,000 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ 12,000/เดอืน   รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัตเิหตจากการท างานฟรี

สมาคมประมงแห่งประเทศไทย


