
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วุฒิกำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

กรรมกร ไมจ่ ำกดั ช/ญ ไมจ่ ำกดั ไมจ่ ำกดั 380.-/ว. ขึ้นไป บจก.ทวมีงคลก่อสรำ้ง (2000)

ช่ำงไม ้ ไมจ่ ำกดั ช ไมจ่ ำกดั ไมจ่ ำกดั 380.-/ว. ขึ้นไป กจิกำรก่อสรำ้ง

ช่ำงปูน ไมจ่ ำกดั ช ไมจ่ ำกดั ไมจ่ ำกดั 380.-/ว. ขึ้นไป 8,8/1 ซ.เพชรเกษม48 แยก13 ถ.เพชรเกษม

ช่ำงเชื่อม ไมจ่ ำกดั ช ไมจ่ ำกดั ไมจ่ ำกดั 380.-/ว. ขึ้นไป แขวงบำงดว้น เขตภำษเีจรญิ กทม . 10160

ช่ำงระบบไฟฟ้ำ ไมจ่ ำกดั ช ไมจ่ ำกดั ไมจ่ ำกดั 380.-/ว. ขึ้นไป ตดิต่อ 02-869811, 085-9110997

ช่ำงระบบประปำ ไมจ่ ำกดั ช ไมจ่ ำกดั ไมจ่ ำกดั 380.-/ว. ขึ้นไป

พนกังำนฝ่ำยผลติ (เขำ้กะ) 50 ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 556.-/ว. ขึ้นไป บจก.ท.ีซ.ี ฟำรม์ำซูตคิอล อตุสำหกรรม

ผลติเครื่องดืม่

39 ม.13 ต.บำงแตน อ.บำ้นสรำ้ง จ.ปรำจนีบรุี

ตดิต่อ 037-239239 ต่อ 2687 (คุณวำร)ี

พนกังำนขบัรถ 1 ช 25-50 ปี ไมจ่ ำกดั 600-/ว. บจก.อนิเตอร ์อสิเทริน์ คอนเทนเนอร์

เดก็รถ 2 ช 22-35 ไมจ่ ำกดั 350.-/ว. ผลติกระดาษลอนลูกฟูก

พนกังำนฝ่ำยผลติ 10 ช 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 324.-/ว. 69 ม.4 ต.บางพลวง อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

ตดิต่อ 037-210946 ต่อ 8007

พนกังำนประจ ำฝ่ำยผลติ ไมจ่ ำกดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ำกดั 14,000-18,000.-/ด. บจก.คงิสแ์พค็ อนิดสัเตรยีล

และ บจก.คงิสแ์บก็

ผลติบรรจภุณัฑพ์ลำสตกิ

333 ม.4 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืง จ.ชลบรุี

ตดิต่อ 038-458500 ต่อ 312

คุณดำว 065-8922221, คุณบุม๋ 087-2294619

เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยซอ่มบ ำรุง 5 ช 25 ปี ปวส.-ป.ตร ีไฟฟ้ำก ำลงั 12,000.-/ด. บจก.เมอรล์ี ่ยุคเกอร์

เจำ้หนำ้ทีบ่รกิำรลูกคำ้ 5 ญ 25 ปี ปวส.-ป.ตรี 11,000.-/ด. ศูนยก์ระจำยสนิคำ้

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำร 28 ม.3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำนี

ขนส่งสนิคำ้เขำ้-ออก 02-1525556 ต่อ 706

พนกังำนคดัแยกสนิคำ้ 5 ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ม.6-ปวส. 360.-/ว.

เจำ้หนำ้ทีต่รวจนบัสนิคำ้คงคลงั 5 ช/ญ 25 ปี ป.ตรี 12,000.-/ด.

เจำ้หนำ้ทีว่ำงแผนขอ้มลูในระบบ 5 ช/ญ 25 ปี ป.ตรี 12,000.-/ด..

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบทรพัยส์นิบรษิทั 5 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 12,000.-/ด.

Foreman ผลติกระดำษ 1 ช 30-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 18,000-28,000.-/ด. บจก.อนิเตอร ์แปซฟิิค เปเปอร์

หวัหนำ้แผนกทรพัยำกรบคุคล 1 ช/ญ 30-40 ปี ป.ตรี 25,000-30,000.-/ด. ผลติกระดำษครำฟท์

พนกังำนจ่ำยวตัถดุบิ 2 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3-ม.6 9,720-12,000.-/ด. 99 ม.4 ถ.บำ้นสรำ้ง-คลองสำรภี

ช่ำงซอ่มบ ำรุงเครื่องกล 1 ช 21 ปีขึ้นไป ปวส. 11,500-15,500.-/ด. ต.บำงพลวง อ.บำ้นสรำ้ง จ.ปรำจนีบรุี

ก่อแบง่ 1 ช 21-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,720-12,000.-/ด. 037-213333 ต่อ 1111, 063-1906464

วศิวกรเครื่องกล 1 ช 23-35 ปี ป.ตรี 18,000-22,000.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิำร : เบี้ยขยนั, โบนสั, ค่ำกะ, หอพกัฟรี, ชดุยูนิฟอรม์, เงนิประจ ำต ำแหน่ง

4

6

เง ือ่นไข/สวสัดกิำร : ค่ำลว่งเวลำ, ค่ำกะ 30-50 บ., ค่ำอำหำร 25 บ., เบี้ยขยนั 200-600 บ., เบี้ยขยนัรำยปี, 2,400 บ., ชดุยูนิฟอรม์

ค่ำเดนิทำงวนัละ 10 บ., โบนสัประจ ำปี, มทีีพ่กัให,้ ไมม่รีอยสกันอกร่มผำ้

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจงัหวดัประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

11,000.-/ด..ม.6-ปวส.

5

เง ือ่นไข/สวสัดกิำร : หยุด 4 วนั/เดอืน, เขำ้กะ, ใชค้อมพวิเตอรไ์ด ,้ ประกนัสงัคม, โบนสั

5 ช/ญ 23 ปีขึ้นไป

1

เง ือ่นไข/สวสัดกิำร : OT, ประกนัสงัคม, ทีพ่กั+น ำ้ไฟ (ฟร)ี

3

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าต าแหน่ง, โอท,ี เบี้ยขยนั

2
เง ือ่นไข/สวสัดกิำร : ค่ำลว่งเวลำ, ค่ำกะ, เบี้ยขยนั, เบี้ยพเิศษ, ทนุกำรศึกษำบตุร ปีละ 2 ครัง้, อำหำรฟรมีื้อกลำงคนื , รถรบั-ส่ง, 

หอพกัสวสัดกิำร, งำนเลี้ยงปีใหม่, ซื้อสนิคำ้รำคำพเิศษ , กจิกรรมกฬีำสี, กจิกรรมงำนปีใหม่, เงนิช่วยเหลอืต่ำงๆ

ลงทะเบียนสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน 



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วุฒิกำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจงัหวดัประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

ป.ตร ี(ประสบกำรณ์ 1 ปี) บมจ.ดูโฮม สำขำคลอง 7

ขบัรถยนตไ์ด /้มใีบขบัขี่ คำ้ปลกี-ส่ง วสัดุก่อสรำ้งและสนิคำ้ตกแต่งบำ้น

ป.ตร ี(ประสบกำรณ์ 1 ปี) 185/5 ม.4 ต.รงัสติ อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธำนี

ผำ่นงำนคำ้ปลกี-ส่ง 02-5779802, 085-4974011 

ป.ตร ี(ประสบกำรณ์ 1 ปี)

ผำ่นกำรอบรม จป.

ป.ตร ี(ออกแบบ 3D) 

ออกแบบโครงกำร

เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบคุคล 3 ช/ญ 25-35 ปี ป.ตร ี(ขบัรถยนตไ์ด ้มใีบขบัขี่) 15,000.-/ด. ขึ้นไป

พนกังำนประจ ำฝ่ำยผลติ 250 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 325.-/ว. บจก.เอปสนั พรซีชิ ัน่ (ไทยแลนด)์

อตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์

239/2 ม.7 นิคมอตุสำหกรรมเกตเวยซ์ติี้

ต.หว้ยโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ 24190

ตดิต่อ 038-579630 ต่อ 1224

ผูแ้ทนขำย 2 ช/ญ 21-30 ปี ป.ตร ีทกุสำขำ 15,930.-/ด.ขึ้นไป บจก.ทพีไีอ คอนกรตี

วศิวกรโยธำ/เจำ้หนำ้ทีค่วบคุมคุณภำพ 2 ช 21-35 ปี ป.ตร ี(วศ.บ.,อส.บ.,คอ.บ.โยธำ) 17,930./.ด. ขึ้นไป ผลติและจ ำหน่ำยคอนกรตีผสมเสร็จ

เจำ้หนำ้ทีร่บังำนจดัส่ง/บรกิำรลูกคำ้ 4 ช/ญ 20-35 ปี ป.ตร ีทกุสำขำ 15,930.-/ด.ขึ้นไป 26/56 ถ.จนัทรต์ดัใหม ่แขวงทุง่มหำเมฆ

ช่ำงเทคนิค/พนกังำนประจ ำหน่วยผลติ 15 ช 18-35 ปี ปวส.สำยช่ำง ทกุสำขำ 11,430.-/ด. เขตสำทร กทม.10120

ผูช่้วยช่ำง/พนกังำน.Q.C. ตดิต่อ 02-6787777 ต่อ 1118,1119

พนกังำนขบัรถเครน/ขบัรถตกั

พนกังำนขบัรถโม่/รถบรรทกุ 50 ช 18-40 ปี ไมจ่ ำกดั (มใีบขบัขี ่ท.2 ขึ้นไป) 333.-/ว.

หวัหนำ้แผนกทรพัยำกรบคุคล 1 ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี 30,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.ปญัจพลไฟเบอรค์อนเทนเนอร์

เจำ้หนำ้ทีค่วำมปลอดภยัวชิำชพี 2 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ป.ตร ี(อำชวีอนำมยั) 22,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติกระดำษครำฟท์

เจำ้หนำ้ทีค่วบคุมระบบกำรผลติ 70 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,750.-/ด. ขึ้นไป 110/4 ม.4 ต.บำ้นเกำะ อ.เมอืง จ.สมทุรสำคร

Programmer 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000.-/ด. ตดิต่อ 034-468019

พนกังำนขบัรถ 4 ประตู 1 ช 30 ปีขึ้นไป มปีระสบกำรณ์/มใีบอนุญำตขบัรถ 9,750.-/ด. ขึ้นไป

พนกังำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ 2 ช 20 ปีขึ้นไป มปีระสบกำรณ์/มใีบรบัรองกำรขบั 12,000.-/ด. ขึ้นไป

พนง.คุมเครื่องจกัร 10 ช 21 ปีขึ้นไป ปวส. 11,000.-/ด. บจก.สยำมสตลีทำวเวอร์

ช่ำงเชื่อม 10 ช 22 ปีขึ้นไป ปวส., ป.ตรี 15,000.-/ด. ผลติโครงสรำ้งเหลก็

พนกังำนท ัว่ไป 10 ช 22 ปีขึ้นไป ป.6-ปวช. 332.-/ว. 9/10 ม.10 ต.โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบรุี

QC. 7 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ปวส., ป.ตรี 11,000.-/ด. ตดิต่อ 036-383500 ต่อ 412

หวัหนำ้แผนกจดัส่ง 3 ช 30 ปีขึ้นไป ปวส., ป.ตรี 15,000.-/ด.

3 ช/ญ

ผูจ้ดักำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบภำยใน 3 ช

เจำ้หนำ้ทีอ่อกแบบและตกแต่ง

3

เง ือ่นไข/สวสัดกิำร : เบี้ยขยนั, โบนสั, ค่ำกะ, หอพกัฟรี, ชดุยูนิฟอรม์, เงนิประจ ำต ำแหน่ง

15,000.-/ด. ขึ้นไป

25-35 ปี 15,000.-/ด. ขึ้นไป

26-38 ปี 18,000.-/ด. ขึ้นไป

ผูจ้ดักำรแผนก 18,000.-/ด. ขึ้นไป25-38 ปีช/ญ

9

ช

8

18-40 ปี ไมจ่ ำกดั

ตรวจสุขภำพประจ ำปี, กองทนุส ำรองเลี้ยงชพี

เงือ่นไข/สวสัดกิำร : ค่ำเช่ำทีพ่กัอำศยัและสำธำรณูปโภค , เงนิช่วยเหลอืค่ำอำหำร, ตรวจสุขภำพประจ ำปี, ค่ำกะ, เบี้ยขยนั, รถรบั-ส่ง

7

25-35 ปี

3 ช

11

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มรีถรบั-ส่ง (ถงึบรเิวณตลาดบา้นนา), จดัเลี้ยง, โบนสัประจ าปี, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี

 ยูนิฟอรม์, ค่ำลว่งเวลำ, ค่ำอำหำร

10

10,430.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิำร : โบนสั, ประกนัสงัคม, ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภำพ, ชดุพนกังำน, ค่ำเทอมบตุร, ทีพ่กั 

15
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1 ****************************************************************************

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204


