ตำแหน่ งงำนว่ำงต่ำงจังหวัดประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ลำดับ
ที่

1

อัตรำ
เพศ
(คน)

ตำแหน่ งงำนว่ำง

อำยุ
(ปี )

วุฒกิ ำร
ศึกษำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

บริษทั /สถำนประกอบกำร

หัวหน้าแผนกซ่อมบารุง

1

ช

35 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี

35,000.-/ด. ขึ้นไป

บจก.อินเตอร์ อิสเทิรน์ คอนเทนเนอร์

หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

1

ช

35 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี (สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง)

20,000.-/ด. ขึ้นไป

ผลิตกระดาษลูกฟูก, กล่องกระดาษลูกฟูก

เจ้าหน้าทีค่ ุมเครื่องจักร

10

ช

25-30 ปี

ป.ตรี (สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง)

15,000.-/ด. ขึ้นไป

69 ม.4 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

พนักงานคุมเครื่อง

4

ช

21-35 ปี

ปวส. (สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง)

12,000.-/ด. ขึ้นไป

ติดต่อ 037-210946, 088-2278015

ไม่จากัด

325.-/ว. ขึ้นไป

บจก. คาร์กลิ ล์มที ส์ (ไทยแลนด์)

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ค่าตาแหน่ง 5,000/3,000/2,000/1,000 , ทางาน จ.-ส.
พนักงานฝ่ ายผลิต

จานวนมาก ช/ญ 18-45 ปี

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : โอทีชวั ่ โมงละ 61 บาท, ค่ากะวันละ 30 บาท, (เฉพาะกะกลางคืน), โบนัสเดือนละ 812 บาท, ประกันชีวติ ,

ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

2
ตรวจสุขภาพฟรี, ข้าวฟรี/กับข้าวถ้วยละ 5 บาท, ชุดทางานอุปกรณ์ฟรี, ค่าช่วยเหลือการมีบตุ ร, ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน,

23/1 ม.2 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

รางวัลอายุการทางานนาน, ทางานเป็ นกะได้
พนักงานฝ่ ายผลิต

ติดต่อ 083-0349208 (คุณธิปไตย)

จานวนมาก ช/ญ 18-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

375.-/ว.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00-17.00 น. (จ.-ส.), ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป, มีรถรับ-ส่ง (สายแปดริ้ว, บางคล้า, บางวัว),

บจก.เอ็มพีโอ เอเชีย
ผลิตและรับจ้างผลิตคอมแพคติกส์ (DVD,CD)

3 ค่าล่วงเวลา

39/2 ม.1 ต.แสนภูดาษ
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ติดต่อ 083-540364, 038-577134
พนักงานฝ่ ายผลิต

จานวนมาก ช

18-33 ปี

ม.3 ขึ้นไป

328.-/ว.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : เบี้ยขยัน 500/600/700.-/ด., เงินช่วยเหลือทุก 3 เดือน 500 บาท, บรรจุเป็ นพนักงาน, ค่าข้าว15.-/ว.,

บจก.เอ.เอ็น.ไอ. โลจิสติคส์
บรรจุช้ นิ ส่วนและขนส่งรถยนต์

4 ค่ากะ 90.-/ว., เข้ากะได้,ไม่ระเบิดหู, ไม่มรี อยสักนอกร่มผ้า, มีรถรับ-ส่ง

อุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี
ติดต่อ 062-6984098 (คุณหญิง)
063-2171788 (คุณติก๊ )

พนักงานฝ่ ายผลิต

10

ช

20-45 ปี

ม.3 ขึ้นไป

324.-/ว.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม

บจก. วี.อาร์.เซอร์วสิ แอนด์ ซัคเซส
งานบริการต่างๆ (โกดังให้เช่า, รับเก็บ-จ่ายสินค้า)

5

222/119 ม.10 ต.ท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ติดต่อ 062-7402724
พนักงานฝ่ ายผลิต

จานวนมาก ช

18-33 ปี

ม.3 ขึ้นไป

328.-/ว.

บจก.วีดเี อส บิสซิเนส เซ็นเตอร์

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์

จานวนมาก ช

18-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

328.-/ว.

จ้างเหมาแรงงาน

6 เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางานล่วงเวลาได้, เข้ากะได้, ไม่ตอ้ งผ่านการเกณฑ์ทหาร, ห้ามระเบิดหู, รอยสักในร่มผ้า (ใส่แขนสัน้ แล้วไม่เห็น)
ทางาน จ.-ส. (ทาเสาร์เว้นเสาร์) 2 อาทิตย์ เปลีย่ นกะ (กะเช้า ทางาน 08.00 -20.00 น. ได้ค่าล่วงเวลา 3 ชม.-/ว.

ติดต่อ 086-0412624 (คุณนิภา)

กะดึก ทางาน 20.00 - 08.00 น. ได้ค่าล่วงเวลา 3 ชม.-/ว.)
พนักงานฝ่ ายผลิต

100

ช/ญ 20-38 ปี

สาขานิคมโรจนะปราจีนบุรี

063-1957329 (คุณเอ๋)
ม.3 ขึ้นไป

354.-/ว.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ค่ารถ 10.-/ว., ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, ชุดยูนิฟอร์มฟรี, รถรับส่ง 3 เส้นทาง ปราจีนบุรี, เนินหอม, ประจันตคาม

บจก. พีซที บี สิ ซิเนส
บริการด้านสรรหาบุคคล
(เข้าทางาน บจก.แพนอินเตอร์

7
เนชัน่ แนลอิเล็กทรอนิกส์)
ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ติดต่อ 094-7289782, 083-9986184

ตำแหน่ งงำนว่ำงต่ำงจังหวัดประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ลำดับ
ที่

ตำแหน่ งงำนว่ำง

อัตรำ
เพศ
(คน)

อำยุ
(ปี )

พนักงานฝ่ ายผลิต

ไม่จากัด ช/ญ 18-35 ปี

วุฒกิ ำร
ศึกษำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

บริษทั /สถำนประกอบกำร

ม.3 ขึ้นไป

336.-/ว. ขึ้นไป

บจก.นิเด็คชิบาอุระ อิเล็กทรอนิกส์

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : โอที, ค่าอาหาร 30.-/ว.,เบี้ยขยัน 500 .-/ด. ขึ้นไป, ค่ากะดึก 25.-/ว., ค่าอาหาร 30.-/ว.,

ผลิตและจาหน่ายมอเตอร์

81 ค่าเสีย่ งดึก,ค่าความร้อน (บางแผนก) 20 .-/ว.

144/4 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี่
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ติดต่อ 02-0219000 ต่อ 522

9

DCS ผลิตกระดาษ

2

ช

21-30 ปี

ปวส.-ป.ตรี

15,000.-/ด. ขึ้นไป

บจก.อินเตอร์ แปซิฟิก เปเปอร์

จนท.ประกันคุณภาพ

2

ช

21-35 ปี

ปวส.

15,000.-/ด. ขึ้นไป

กระดาษคราฟท์

พนักงานเก็บม้วน

2

ช

22-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

9,720.-/ด. ขึ้นไป

99 ม.4 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

ผูช้ ่วยกรอแบ่ง

2

ช

21-30 ปี

ม.6-ปวส.

9,720.-/ด. ขึ้นไป

ติดต่อ 037-213333 ต่อ 1111, 063-1906464

Opertor Stock

2

ช

22-28 ปี

ปวส.

9,720.-/ด. ขึ้นไป

Back Tender

2

ช

22-28 ปี

ปวส.

9,720.-/ด. ขึ้นไป

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : โบนัส, หอพักฟรี, ค่ากะ, เบี้ยขยัน, ทางาน จ.-ศ.,

10

วิศวกรแม่พมิ พ์พลาสติก

2

ช

22-35 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด.

บจก.แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย)

วิศวกรระบบ

1

ช

22-30 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด.

ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร

วิศกรอัตโิ นมัติ

1

ช

22-30 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด.

550 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ

วิศวกรการผลิต

1

ช

25-30 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด.

จ.ปราจีนบุรี 25140

วิศวกรดูแลระบบสาธารณู ปโภค

1

ช

22-35 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด.

ติดต่อ 037-284600 ต่อ 8106, 8103

โปรแกรมเมอร์

2

ญ

22-35 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด.

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน

1

ญ

20-23 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด.

เจ้าหน้าทีส่ ง่ิ แวดล้อม

1

ญ

20-23 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด.

เจ้าหน้าทีว่ างแผนการผลิต

1

ญ

25-35 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด.

ช่างเทคนิคเครื่องกล

5

ช

20-23 ปี

ปวส. สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

11,000.-/ด.

ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์

5

ช

20-23 ปี

ปวส. สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

11,000.-/ด.

ล่ามภาษาญี่ป่ นุ

1

ช/ญ 22-30 ปี

ป. ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00 - 17.00 น., โบนัสปี ละ 2 ครัง้ , เบี้ยขยัน, ค่ากะ, รถรับ-ส่ง, ยูนิฟอร์ม

11

กรรมกร

ไม่จากัด ช/ญ ไม่จากัด

ไม่จากัด

380.-/ว. ขึ้นไป

บจก.ทวีมงคลก่อสร้าง (2000)

ช่างไม้

ไม่จากัด

ช

ไม่จากัด

ไม่จากัด

380.-/ว. ขึ้นไป

กิจการก่อสร้าง

ช่างปูน

ไม่จากัด

ช

ไม่จากัด

ไม่จากัด

380.-/ว. ขึ้นไป

8,8/1 ซ.เพชรเกษม48 แยก13 ถ.เพชรเกษม

ช่างเชื่อม

ไม่จากัด

ช

ไม่จากัด

ไม่จากัด

380.-/ว. ขึ้นไป

แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

ช่างระบบไฟฟ้ า

ไม่จากัด

ช

ไม่จากัด

ไม่จากัด

380.-/ว. ขึ้นไป

ติดต่อ 02-869811, 085-9110997

ช่างระบบประปา

ไม่จากัด

ช

ไม่จากัด

ไม่จากัด

380.-/ว. ขึ้นไป

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : OT, ประกันสังคม, ทีพ่ กั +นา้ ไฟ (ฟรี)

ตำแหน่ งงำนว่ำงต่ำงจังหวัดประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ลำดับ
ที่

1
12

ตำแหน่ งงำนว่ำง

อัตรำ
เพศ
(คน)

อำยุ
(ปี )

ช/ญ 21-30 ปี

วุฒกิ ำร
ศึกษำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

บริษทั /สถำนประกอบกำร

ป.ตรี ทุกสาขา

15,930.-/ด.ขึ้นไป

บจก.ทีพไี อ คอนกรีต

ป.ตรี (วศ.บ.,อส.บ.,คอ.บ.โยธา)

17,930./.ด. ขึ้นไป

ผลิตและจาหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ป.ตรี ทุกสาขา

15,930.-/ด.ขึ้นไป

26/56 ถ.จันทร์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม.10120

ผูแ้ ทนขาย

2

วิศวกรโยธา/เจ้าหน้าทีค่ วบคุมคุณภาพ

2

เจ้าหน้าทีร่ บั งานจัดส่ง/บริการลูกค้า

4

ช่างเทคนิค/พนักงานประจาหน่วยผลิต

15

ช

18-35 ปี

ปวส.สายช่าง ทุกสาขา

11,430.-/ด.

15

ช

18-40 ปี

ไม่จากัด

10,430.-/ด.

ช

21-35 ปี

ช/ญ 20-35 ปี

ผูช้ ่วยช่าง/พนักงาน.Q.C.

ติดต่อ 02-6787777 ต่อ 1118,1119

พนักงานขับรถเครน/ขับรถตัก
พนักงานขับรถโม่/รถบรรทุก

ช 18-40 ปี
50
ไม่จากัด (มีใบขับขี่ ท.2 ขึ้นไป)
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : โบนัส, ประกันสังคม, ประกันชีวติ , ประกันสุขภาพ, ชุดพนักงาน, ค่าเทอมบุตร, ทีพ่ กั

13

333.-/ว.

ช่างเชื่อม

10

ช

22 ปี ข้นึ ไป

ปวส., ป.ตรี

15,000.-/ด.

บจก.สยามสตีลทาวเวอร์

หัวหน้าแผนกจัดส่ง

3

ช

30 ปี ข้นึ ไป

ปวส., ป.ตรี

15,000.-/ด.

ผลิตโครงสร้างเหล็ก

QC.

7

ช/ญ 22 ปี ข้นึ ไป

ปวส., ป.ตรี

11,000.-/ด.

9/10 ม. 10 ต.โคกแย้ อ.หนองแค

พนง.คุมเครื่องจักร

10

ปวส.

11,000.-/ด.

สระบุรี 18230

332.-/ว.

ติดต่อ 036-383500 ต่อ 412

ช

21 ปี ข้นึ ไป

พนักงานทัวไป
่
10
ช 22 ปี ข้นึ ไป
ป.6-ปวช.
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : มีรถรับ-ส่ง (ถึงบริเวณตลาดบ้านนา), จัดเลี้ยง, โบนัสประจาปี , ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจาปี
ยูนิฟอร์ม, ค่าล่วงเวลา, ค่าอาหาร

14

ช่างไฟฟ้ า

20

ช

20-45 ปี

ม.3 , ป.ตรี

15,000-25,000.-/ด.

บจก.เอเซียมอเตอร์เซอร์วสิ เซ็นเตอร์

ช่างกล

20

ช

20-45 ปี

ม.3 , ป.ตรี

15,000-25,000.-/ด.

ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ า,หม้อแปลงไฟฟ้ า

ช่างแมคคานิค

20

ช

20-45 ปี

ม.3 , ป.ตรี

15,000-25,000.-/ด.

98/4 ม.6 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง

ช่างกลึง

20

ช

20-45 ปี

ม.3 , ป.ตรี

15,000-25,000.-/ด.

จ.ปทุมธานี 12000

ช่างเชื่อม

20

ช

20-45 ปี

ม.3 , ป.ตรี

15,000-25,000.-/ด.

ติดต่อ 083-0965121,23

ช่างสี

20

ช

20-45 ปี

ม.3 , ป.ตรี

15,000-25,000.-/ด. คุณศิริพนั ธุ,์ คุณยุภาพร,คุณธัญจิรา(ฝ่ ายบุคคล)

ผูช้ ่วยช่าง

30

ช

20-45 ปี

ม.3 , ป.ตรี

15,000-25,000.-/ด.

พนักงานขับรถ

20

ช

20-45 ปี

ม.3 , ป.ตรี

15,000-25,000.-/ด.

วิศวกรไฟฟ้ า

20

ช

20-45 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000-25,000.-/ด.

วิศวกรเครื่องกล

20

ช

20-45 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000-25,000.-/ด.

วิศวกรแมคคานิค

20

ช

20-45 ปี

ป.ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000-25,000.-/ด.

วิศวกรเครื่องวัด

20

ช

20-45 ปี

ป. ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000-25,000.-/ด.

จป.เทคนิค

10

ช

20-45 ปี

ป. ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000-25,000.-/ด.

พนักงานการตลาด

20

ช

20-45 ปี

ป. ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000-25,000.-/ด.

จป.วิชาชีพ

3

ช/ญ 20-45 ปี

ป. ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

20,000-30,000.-/ด.

ธุรการสานักงาน

5

ช/ญ 20-45 ปี

ป. ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

20,000-25,000.-/ด.

หัวหน้าแผนกบุคคล

2

ช/ญ 20-45 ปี

ป. ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

25,000-30,000.-/ด.

หัวหน้าแผนกการตลาด/ขาย

2

ช/ญ 20-45 ปี

ป. ตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

25,000-30,000.-/ด.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00 - 17.00 น. มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็ นพิเศษ, เบี้ยขยัน, OT, ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม

ตำแหน่ งงำนว่ำงต่ำงจังหวัดประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ลำดับ
ที่

1

ตำแหน่ งงำนว่ำง

อัตรำ
เพศ
(คน)

อำยุ
(ปี )

วุฒกิ ำร
ศึกษำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

บริษทั /สถำนประกอบกำร

สนใจ...สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ท่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครนำยก
ศำลำกลำงจังหวัดหลังใหม่ ชัน้ 1 โทรศัพท์ 037-312869, 037-313204
****************************************************************************

