
ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง
พนกังานขาย ปวส.-ป.ตรี 11,000.-/ด. บริษทั ฟู้ดสตาร ์จาํกดั

พนกังานผูช่้วยท ั $วไป ปวช.-ปวส. 10,000.-/ด. ผลตินํ'าดื$มผลไม ้

58 ม.6 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

ติดต่อ 034-981335-40

พนกังานขบัรถ 10 ลอ้ 20 ช 26 ปี ขึ'นไป ไมจ่าํกดั 9,000.-/ด. บริษทั พทีจี ีเอนเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน)

พนกังานขบัรถเทรลเลอร์ 50 ช 26 ปี ขึ'นไป ไมจ่าํกดั 9,000.-/ด. ขายส่งผลติภณัฑท์ี$ไดจ้ากการกล ั $นปิโตรเลี$ยม

61 ม.5 ต.หนองไขน่ํ 'า อ.หนองแค จ.สระบรุี
ตดิต่อ 081-8075062

หวัหนา้กะ (ฝ่ายผลติ) 3 ช 25 ปี ขึ'นไป ป.ตรี. ขึ'นไป 16,000.-/ด. บริษทั เมโทร อนิดสัเตรียล ปารค์

หวัหนา้แผนกผลติ 4 ช 25 ปี ขึ'นไป ป.ตรี ขึ'นไป 13,000.-/ด. อตุสาหกรรมแปรรูปไม ้

พนกังานขบัรถโฟรคลฟิท์ 10 ช 18 ปี ขึ'นไป ไมจ่าํกดั 308.-/ว. 88 ม.1 ต.บางเดชะ อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

พนกังานขบัรถบรรทกุ 10 ช 22 ปี ขึ'นไป ไมจ่าํกดั 308.-/ว. ตดิต่อ 097-9508520

พนกังานฝ่ายผลติ 20 ช/ญ 18 ปี ขึ'นไป ไมจ่าํกดั 305.-/ว.

วศิวกรไฟฟ้า 2 ช 21 ปี ขึ'นไป ป.ตรี/ไฟฟ้ากาํลงั 17,000.-/ด. บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร ์จาํกดั (มหาชน)

วศิวกรเครื$องกล 1 ช 21 ปี ขึ'นไป ป.ตรี/เครื$องกล 17,000.-/ด. ผลติกระดาษคราฟท์

ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 10 ช 21 ปี ขึ'นไป ปวส./ไฟฟ้า, อเิลค็ฯ 12,000.-/ด. 61 ม.8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

ช่างซ่อมบาํรุงเครื$องกล 10 ช 21 ปี ขึ'นไป ปวส./เครื$องกล, ช่างยนต์ 12,000.-/ด. ตดิต่อ 037-481966

ม.3-ม.6, ปวช. 330-400.-/ว.

ปวส. 12,000.-/ด.

ช่างเทคนิค บริษทั แคนนอน ปราจนีบุรี (ประเทศไทย)ฯ

(เกรดเฉลี$ย 2.50 ขึ'นไป) ผลติเครื$องถ่ายเอกสาร

20 ช 20-30 ปี นิคมอตุสาหกรรมฯ 304 เลขที$ 550 หมู ่7

200 ญ 18-32 ปี ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี

ติดต่อ 084-5559220, 037-284600 ต่อ 8106

ปวส./อเิลค็ฯ, ไฟฟ้า บริษทั ปราจนีบรุี กลา๊ซ อนิดสัทรี จาํกดั

เครื$องกล, เทคนิคยานยนต์ ผลติบรรจภุณัฑป์ระเภทแกว้

พนกังานคดัเลอืกผลติภณัฑ์ 1 ญ 18 ปี ขึ'นไป ม.3-ม.6 310.-/ว. 63 ม.9 ต.บางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี
ตดิต่อ 037-415100

3

10 ปวส. ขึ'นไป 9,000.-/ด ขึ'นไป

บริษทั/สถานประกอบการ

2

4

5

15 ช

มค่ีาใชจ่้ายก่อนเขา้ทาํงาน เป็นค่าตรวจสุขภาพ

1

พนกังานฝ่ายผลติ ม.3 300.-/ว

เงื$อนไข/สวสัดกิาร : ตอ้งมใีบขบัขี$ ท.4, ทาํงาน จ.ชลบรุี ได,้ มทีี$พกั+นํ'า ไฟ ฟรี, ทาํงาน 08.00-17.00 น.

เงื$อนไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, ค่าทกัษะ, ขยนั อดทน มใีจรกัในงานที$ทาํ, ประกนัสงัคม, ขบัรถบรรทกุตอ้งมใีบขบัขี$

หวัหนา้กะ (ฝ่ายผลติ) ตอ้งมปีระสบการณ์ 3-5 ปี

สนใจสง่ Resume สมคัรไดท้ี� E-mail : cpt-01@canon-pt.co.th

เง ื$อนไข/สวสัดกิาร : ค่าครองชพี 50.-/ว, ค่าอาหาร 15.-/ว, ค่ากะ (เฉลี$ย) 27.50.-/ว, เบี'ยขยนั (เฉลี$ย) 34.7.-/ว, 

18 ปี ขึ'นไป

เงื$อนไข/สวสัดกิาร : ลกัษณะงาน เป็นหน่วยรถกระจายสนิคา้เงนิสดไปตามจงัหวดัต่างๆ เช่น นครนายก หรือจงัหวดัอื$นๆ,

พกัโรงแรมที$ทางบริษทัจดัเตรียมไว ้(มค่ีาที$พกัและเบี'ยเลี'ยงให)้, พนักงานขาย ค่าที$พกั+เบี'ยเลี'ยง 500.-/ว.,

พนักงานผูช่้วยท ั �วไป ค่าที$พกั+เบี'ยเลี'ยง 250.-/ว., ทาํงาน 08.00-17.00 น.(หลงั 17.00 น. เดนิทางเขา้ที$พกั),

ช 21-27 ปี

ค่ารกัษาพยาบาล 10,000.-/ด, ค่าลว่งเวลา 112.-/ว, รถรบั-ส่ง ปรบัอากาศ  (ตามเสน้ทางบริษทักาํหนด 24 สาย),

หอพกัปรบัอากาศอยู่ 2 คนต่อหอ้ง จ่าย 750/คน/เดอืน, ยูนิฟอรม์ 3 ชดุ (รองเทา้ 1 คู่), มค่ีาตอบแทนเมื$อทาํงานครบสญัญา

เมื$อครบสญัญา สามารถสอบปรบัเป็นพนกัประจาํ

พนกังานฝ่ายผลติ (เขา้กะ) 20 ช/ญ 18 ปี ขึ'นไป

เงื$อนไข/สวสัดกิาร : บา้นพกัฟรี (นํ'า+ไฟ ฟรี), เบี'ยขยนั, ยูนิฟอรม์, ประกนัภยักลุม่, โบนสัรายปี, ทกุตาํแหน่ง 

หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, กองทนุสาํรองเลี'ยงชพี, งานเลี'ยงประจาํปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า และ พนง.ฝ่ายผลติ ตอ้งเขา้กะได ้

ช่างเทคนิค 2 ช 18 ปี ขึ'นไป
9,000.-/ด

6

เพศ

เง ื$อนไข/สวสัดกิาร : ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ประกนัสงัคม

ตาํแหน่งงานวา่ง

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดั ประจาํเดือน ประจาํเดือน พฤษภาคม 2560



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง
พนกังานฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 18-29 ปี ม.6 ขึ'นไป 308.-/ว. บริษทั เวลิล์แคร ์เซอรว์สิ จาํกดั

ประกอบรถยนต์

427/118 ม.2 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมทุรสาคร

ตดิต่อ 098-2578893 (คุณสงดั), 

089-9197517 (คุณซง้), 089-9195002 

(คุณมกุ), 081-6893644 (คุณเดีย)

ช่างซ่อมบาํรุง 2 ช/ญ 20 ปี ขึ'นไป ปวส./ไฟฟ้า, อเิลค็ฯ 10,000.-/ด. บริษทั ท.ีซ.ีฟารม์าซูติคอลฯ (โรงงานกระทงิแดง)

พนกังานธุรการ 2 ช/ญ 20 ปี ขึ'นไป ปวส./คอมฯ, บญัชี 10,000.-/ด. ผลติเครื$องดื$ม

พนกังานหอ้งผสม 1 ช/ญ 18 ปี ขึ'นไป ม.6 ขึ'นไป 9,000.-/ด. 39 ม.13 บางขนาก-บา้นสรา้ง

พนกังานขบัรถโฟรคลฟิท์ 2 ช/ญ 18 ปี ขึ'นไป ม.3-ปวช. 9,000.-/ด. ต.บางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบุรี

พนกังานควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 18 ปี ขึ'นไป ม.6 ขึ'นไป 9,000.-/ด. ติดต่อ 037-239239 ต่อ 2687, 2700

พนกังานรายวนัท ั $วไป 2 ช/ญ 18 ปี ขึ'นไป ม.3 ขึ'นไป 9,000.-/ด.

พนกังานฝ่ายผลติ 25 ช/ญ 18 ปี ขึ'นไป ไมจ่าํกดั 310.-/ว. ขึ'นไป

เจา้หนา้ที$ตรวจสอบเครื$องจกัร 5 ช 22-35 ปี ปวช.-ปวส. ม.3, ปวช. บริษทั อนิเตอร ์แปซฟิิค เปเปอร์

ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 5 ช 20-40 ปี ปวช.-ปวส. 9,300.-/ด. ผลติกระดาษคราฟ

ช่างซ่อมบาํรุงเครื$องกล 5 ช 21-35 ปี ปวช.-ปวส. ปวส. 99 ม.4 ต.บางพลวง อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

Utility Man 5 ช 28 ปี ขึ'นไป ปวช.-ป.ตรี 10,000.-/ด. ตดิต่อ 037-213333

BCS Paper 5 ช 28 ปี ขึ'นไป ปวช.-ป.ตรี ป.ตรี

WET end 5 ช 25 ปี ขึ'นไป ปวช.-ป.ตรี 13,000-15,000.-/ด.

พนกังานท ั $วไป/ขบัรถโฟรคลฟิท์ 5 ช 20-35 ปี ม.3 ขึ'นไป

ธุรการฝ่ายผลติ ไมจ่าํกดั ช/ญ 22 ปี ขึ'นไป ป.ตรี 12,000.-/ด. ขึ'นไป บริษทั อนิเตอร ์อสีเทริน์ คอนเทนเนอร์

พนง.คุมเครื$องฝ่ายผลติ ไมจ่าํกดั ช/ญ 18 ปี ขึ'นไป ป.6-ปวส. 9,500-16,500 ขึ'นไป ผลติแผ่นกระดาษและกลอ่งกระดาษ

วศิวกร ไมจ่าํกดั ช/ญ 22 ปี ขึ'นไป ป.ตรี/ไฟฟ้า, 18,000.-/ด. ขึ'นไป 69 ม.4 ต.บางพลวง อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

อตุสาหการ, เครื$องกล ตดิต่อ 037-210946, 088-2278015

ช่างซ่อมบาํรุง ไมจ่าํกดั ช/ญ 18 ปี ขึ'นไป ปวช./ช่างยนต,์ ช่างกล 12,000.-/ด. ขึ'นไป

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่าํกดั ช/ญ 18 ปี ขึ'นไป ป.6 ขึ'นไป 328.-/ว.

9,500.-/ด.

QA ไมจ่าํกดั ช/ญ 20 ปี ขึ'นไป ปวส.-ป.ตรี 9,500-12,000.-/ด.

พนกังานฝ่ายผลติ 5 ช/ญ 19-40 ปี ไมจ่าํกดั 310.-/ว. บริษทั สมารท์ เทค แอนด ์แมท

ช่างไฟฟ้า 3 ช 19-40 ปี ปวช.-ปวส. 9,000-12,000.-/ด. ทาํตู ้ATM, ป้ายโฆษณา, โครงสรา้งระบบไฟฟ้า

ช่างเชื$อม 2 ช 19-40 ปี ไมจ่าํกดั 9,000-12,000.-/ด. 53/6 ม.2 ต.ลาํผกักูด อ.ธญับรุี จ.ปทมุธานี

ช่างเทคนิค 1 ช 19-40 ปี ม.6-ปวช. 9,000-12,000.-/ด. ตดิต่อ 02-9572078-9

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช 19-40 ปี ม.6-ปวช. 9,000-12,000.-/ด.

เงื$อนไข/สวสัดกิาร : OT วนัละ 2 ช ั $วโมง *มีทกุวนั, เงนิช่วยเหลอืจดังานศพ สูงสดุ 5,500 บาท, เบีQยขยนั, ค่

าเช่าบา้น 1,000-1,500.-/ด., ค่าเลา่เรียนบตุร 400-1,500 บาท, ค่าเสื$อมรถ 300.-/ว., ค่าโทรศพัท ์1,000.-/ด., โบนสัประจาํปี, 

ปรบัเงนิเดอืน, ลาพกัรอ้น, วนัหยุดตามประเพณี, งานเลี'ยง, ยูนิฟอรม์, ฝึกอบรมภายในและภายนอก, ประกนัสงัคม, 

รถรบั-ส่ง พนกังาน สายลาํลูกกาคลอง 8-16, ตรวจสุขภาพแระจาํปี

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

8

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดั ประจาํเดือน ประจาํเดือน พฤษภาคม 2560

11

7

9

เงื$อนไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, หอพกัพนกังาน, ประกนัสงัคม

10

เงื$อนไข/สวสัดกิาร : เบี'ยขยนั, Incentive, เงนิตอบแทนพเิศษ, ยูนิฟอรม์ฟรี, หอพกัฟรี, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ตรวจสุขภาพประจาํปี

เงื$อนไข/สวสัดกิาร : มคีวามรูพ้ื'นฐานดา้นภาษาองักฤษ (อ่านออก เขยีนได)้, สูง 160 ซม. ขึ'นไป, สามารถทาํงานเป็นกะได ้

อายุ 18-20 ปี (ไมเ่กณฑท์หาร -สมคัรได-้), อายุ 20-29 ปี ตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้ หรือ จบ ร.ด.ปี 3 

เงื$อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง
พนกังานฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 18-35 ปี ม.3-ม.6 10,500.-/ด บริษทั สยามซานิทารีแวรอ์นิดสัตรี

ผลติสุขภณัฑ์

33/4  ม.2 ต.โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบรุี
ตดิต่อ 036-305111-20

พนกังานขบัรถบรรทกุ 5 ช 20-50 ปี ไมจ่าํกดั 9,800.-/ด. บริษทั ทพีไีอ โพลนี

พนกังานขบัรถ 10 ลอ้ ผลติปูนซเีมนต์

(คอนกรีตผสมเสร็จ) 299 ม.5 ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย จ.สระบรุี

ตดิต่อ 036-339111

ช่างเทคนิค บริษทั แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จาํกดั

(เกรดเฉลี$ย 2.50 ขึ'นไป) ผลติเครื$องถ่ายเอกสาร

20 ช 20-30 ปี 89 ม.1 ต.บา้นเลน อ.บางปะอนิ

200 ญ 18-32 ปี จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ตดิต่อ 035-350080 ต่อ 1108, 1109

9,000.-/ด ขึ'นไป

ม.3 300.-/วพนกังานฝ่ายผลติ

10 ช 21-27 ปี ปวส. ขึ'นไป

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดั ประจาํเดือน ประจาํเดือน พฤษภาคม 2560
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ประจาํปี, รถรบั-ส่ง 27 เสน้ทาง (รวมในพื'นที$ จ.นครนายก), เงนิกูย้มืฉุกเฉินไมม่ดีอกเบี'ย, ค่ากะ, ค่ารถ, 

เงนิช่วยเหลอืกรณีต่างๆ, กองทนุสาํรองเลี'ยงชพีสาํหรบัพนกังาน, ประกนัอบุตัเิหต,ุ เครื$องแบบพนกังาน

12
เงื$อนไข/สวสัดกิาร : ค่ารกัษาพยาบาล 70,000 บาท/ปี (สทิธิรวมถงึบดิา, มารดา, คู่สมรสและบตุร), เงนิโบนสั, เงนิขึ'นค่าจา้ง-

13
9,800.-/ด.

เงื$อนไข/สวสัดกิาร : มค่ีาเที$ยวใหต้ามระยะทาง, เบี'ยขยนั, ค่าบาํรุงรกัษา 2,000.-/ด, ผูส้มคัรตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00, ทาํงาน 6 วนั หยุด 1 วนั ปิดรบัสมคัร 30 เม.ย. 2560

3 ช 20-50 ปี ไมจ่าํกดั


