
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

วศิวกรการผลติ 3 ช/ญ 21-26 ปี ป.ตรี (วศิวะ, อืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง) 18,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ประเทศไทย)

วศิวกรโยธา 2 ช 21-26 ปี ป.ตรี (วศิวะโยธา) 18,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติจ าหน่ายรถยนต์

วศิวกรคุณภาพ 2 ช/ญ 21-26 ปี ป.ตรี (วศิวะ, อืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง) 18,000.-/ด. ขึ้นไป 49 ม.9 ต.ธนู อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยุธยา

พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 21-26 ปี ป.ตรี (บญัช)ี 15,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 035-330999

พนกังานฝ่ายบคุคล 1 ช 21-26 ปี ป.ตรี (ทรพัยากรมนุษย)์ 15,000.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานซ่อมบ ารุงแมพ่มิพ์ 1 ช 21-26 ปี ปวส.ช่างแมพ่มิพ์ 15,000.-/ด. ขึ้นไป

พ่อครวั 1 ช 25-38 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 12,000.-/ด. ขึ้นไป

QA 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 325.-/ว. บจก.โตม ิ(ประเทศไทย)

เจา้หนา้ทีห่อ้งผสมสี 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 15,000.-/ด. ผลติของเดก็เลน่

60/59 ม.19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

ตดิต่อ 02-5290680-4

พนกังานขบัรถเทรลเลอร์ 17 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดัวุฒิ 15,000.-/ด. บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวลอ๊ปเมนต์

พนกังานขบัรถ 10 ลอ้ 10 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดัวุฒิ 12,000.-/ด. งานก่อสรา้ง

พนกังานขบัรถเฮีย๊บ 10 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดัวุฒิ 12,000.-/ด. 37 ม.7 ต.วหิารแดง อ.วหิารแดง จ.สระบรุี

พนกังานขบัรถทรานสทิ 10 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดัวุฒิ 15,000.-/ด. ตดิต่อ 036-365311-20

พนกังานซกัลา้งถงุพลาสตกิ 3 ช 25-45 ปี ไมจ่ ากดั 315.-/ว. บจก.เกษตรรุ่งเรือง

รีไซเคลิ

283 ม.7 ต.วงัสมบูรณ์ อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้

ตดิต่อ 098-9292150

พนกังานฝ่ายผลติ 20 ช 18-30 ปี ไมจ่ ากดั 10,500.-/ด. บจก.โตโต ้(ประเทศไทย)

ผลติสุขภณัฑเ์ซรามคิ

77 ม.5 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบรุี

ตดิต่อ 036-382750

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช/ญ 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 320.-/ว. บมจ.สหโมเสดอตุสาหกรรม

QA 5 ช/ญ 18-40 ปี ม.3, ม.6 320.-/ว. ผลติกระเบื้องปูพื้น

ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 18-40 ปี ปวส.ไฟฟ้า 12,600.-/ด. 54 ม.1 ต.ไผ่ต า่ อ.หนองแค จ.สระบรุี 18140

ตดิต่อ 036-263840-5

โฟรแ์มน 20 ช/ญ 20-35 ปี ปวส.ก่อสรา้ง/โยธา 13,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.อนิเตอรไ์ทยดเีวลลอ็ปเมนท์

วศิวกรสนาม 4 ช 23-35 ปี ป.ตรีวศิวกรรมโยธา 23,000.-/ด. ขึ้นไป รบัเหมาก่อสรา้ง

วศิวกรโครงการ 3 ช 35 ปีขึ้นไป ป.ตรีวศิวกรรมโยธา 45,000.-/ด. ขึ้นไป ตกึ plaza 2 ชัน้ 3 เลขที ่274 ม.2

พนกังานขาย 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000.-/ด. ขึ้นไป ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจนีบรุี 25140

ตดิต่อ 085-8355920, 085-8352025

1

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เกรดเฉลีย่ 2.75 ขึ้นไป, ประกนัสงัคม

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 08.00-17.00 น., 

7

5
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 07.30-16.30 น., ประกนัสงัคม

2 เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 07.50-16.50 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 07.00-16.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 07.00-16.00 น.

3

4

6

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เขา้กะ 3 กะ, ประกนัสงัคม

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจงัหวดัประจ ำเดือน กนัยำยน 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร
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1

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจงัหวดัประจ ำเดือน กนัยำยน 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

พนกังานขาย 7 ช/ญ 22-35 ปี ป.ตรี 20,000-40,000.-/ด. บมจ.ด ับ๊เบิ้ล.เอ. (1991)

พนกังานเตมิน า้มนั 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 318.-/ว. ผลติเยือ่และกระดาษ

พนกังานขบัรถบรรทกุ 50 ช/ญ 22-50 ปี ป.6 ขึ้นไป 20,000-25,000.-/ด. 1 ม.2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบรุี

แมบ่า้น 21 ช/ญ 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 318.-/ว. ตดิต่อ 085-8352307

พนกังานขบัรถ Harvester 12 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 318.-/ว.

พนกังานควบคุมกระบวนการผลติ 30 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 15,000-20,000.-/ด.

พนกังานปฏบิตักิาร 30 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 318.-/ว.

พนกังานขบัรถจกัรกลหนกัและรถโฟรค์ลฟิท์ 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 318.-/ว.

วศิวกรพฒันากระบวนการผลติและจดัซื้อ 12 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (วศบ.) 25,000-35,000.-/ด.

พนกังานธุรการท ัว่ไป 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 12,000-17,000.-/ด.

วศิวกรบ ารุงรกัษา 15 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (วศบ.) 25,000-35,000.-/ด.

ช่างซ่อมบ ารุงรกัษา 38 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (วศบ.) 15,000-20,000.-/ด.

QC 1 ช/ญ 23-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,500.-/ด. บจก.อายโินะโมะโตะ๊(ประเทศไทย)

QA Manager 1 ช/ญ 30-35 ปี ป.ตรี (วทิยาศาสตรก์ารอาหาร,อืน่ๆ) 30,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติอาหาร

49 ม.14 ถ.พหลโยธิน ต.โคกแย ้

อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230

ตดิต่อ 036-376200

จนท.QA/RAD ป.ตรี (วทิยาศาสตร,์ บมจ.ยูโรเป้ียนฟู้ด 

ประกนัคุณภาพและวจิยัผลติภณัฑ์  เทคโนโลยกีารอาหาร, อืน่ๆ) ผลติขนม

ผช.จนท.QA (ประกนัคุณภาพ) 2 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป (คอมพวิเตอร,์ บญัช)ี 10,000.-/ด. ขึ้นไป 140 ม.4 ถ.ระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง 

ช่างระบบ AGV (ควบคุมเครื่องจกัร) 2 ช 21 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป (ไฟฟ้า, อเิลก็ฯ อืน่ๆ) 10,000.-/ด. ขึ้นไป อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบรุี 25140

ตดิต่อ 037-270777, 081-7314335

พนกังานประจ ารา้น ไมจ่ ากดั ช/ญ 22-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 13,000-15,000.-/ด. บจก.อาฟเตอร ์ยู จ ากดั

พนกังานประจ ารา้น (โครงการ ป.ตรี) ไมจ่ ากดั ช/ญ 22-35 ปี ป.ตรี 16,000-20,000.-/ด. ขนมหวาน เบเกอรี่ และกาแฟ

1319/9 ซ.พฒันาการ 25 ถ.พฒันาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.ฯ

ตดิต่อ 02-3184488

วศิวกรการผลติ 2 ช 24-30 ปี ป.ตรี (เครื่องกล, แมคคาทรอนิกส)์ 15,000.-/ด. บจก อนิเตอร ์อสิเทริน์ คอนเทนเนอร์

เจา้หนา้ทีส่่งเสริมการพมิพ์ 1 ช/ญ 22-35 ปี ป.ตรี (เทคโนโลยกีารพมิพ,์ อืน่ๆ) 15,000.-/ด. ผลติกระดาษลอนลูกฟูก

หวัหนา้หน่วยประกนัคุณภาพ 1 ญ 22-30 ปี ป.ตรี (วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ) 15,000.-/ด. 69 ม.4 ต.บางพลวง อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

เจา้หนา้ทีธุ่รการอาคารสถานที่ 1 ช 22-35 ปี ป.ตรี 15,000.-/ด. ตดิต่อ 037-210946 ต่อ 8301

พนกังานฝ่ายผลติ 20 ช/ญ 18-40 ปี ม.3-ปวส. 318.-/ว. ขึ้นไป 088-2278015

แมบ่า้น 1 ญ 30-45 ปี ไมจ่ ากดั 9,500./ด ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ใชค้อมพวิเตอรไ์ด,้ มปีระสบการณ์, มคีวามสามารถดา้นภาษา9

2 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป 14,000.-/ด. ขึ้นไป

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

10

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

8

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ใบขบัขีช่นิดที ่2, กองส ารองเลี้ยงชพี,กะ, ประกนัสงัคม

11 เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มใีจรกับริการ, ขยนั อดทน, ปฏบิตังิานตามวนั/เวลา ของหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆได ้

12
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1

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจงัหวดัประจ ำเดือน กนัยำยน 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

ช่างยนต์ 3 ช 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป (ช่างยนต)์ 11,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.เมโทร อนิดสัเตรียล ปารค์ 

ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า 1 ช 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (ไฟฟ้า) 15,000.-/ด. ขึ้นไป ไมแ้ปรรูป

ช่างไฟฟ้า 1 ช 18 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป (ไฟฟ้า) 12,000.-/ด. ขึ้นไป 88 ม.1 ต.บางเดชะ อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

เจา้หนา้ทีว่างแผน 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป (สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) 12,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-625369

หวัหนา้แพค็สนิคา้ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป (สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) 10,000.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานฝ่ายผลติ 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 318.-/ว. ขึ้นไป

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

ช่างเชื่อม 10 ช 22 ปีขึ้นไป ปวส., ป.ตรี 15,000.-/ด. ผลติโครงสรา้งเหลก็

พนกังานท ั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

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

พนกังานเชื่อมเลเซอร์ 2 ช 23 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส.(เชื่อมโลหะ ฯลฯ) 12,000.-/ด. ขึ้นไป บจก. ไทยสเตนเลสสตลี 

ช่างตดิต ัง้แมพ่มิพ์ 1 ช 23 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. (เครื่องมอืกล ฯลฯ) 12,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติเครื่องใชใ้นครวัเรือนทีท่  าจากโลหะ

พนกังานขบัรถโฟลค์ลฟิ 2 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 11,000.-/ด. ขึ้นไป 99 ม.3 ต.บางกระเบา อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

ช่างไฟฟ้า 1 ช 23 ปีขึ้นไป ปวช-ปวส. (ไฟฟ้า) 12,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-577062 - 421

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 318.-/ว. ขึ้นไป 062-5878758 (คุณลดัดาวลัย)์

13

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : OT, เบี้ยขยนั, ค่ารกัษาพยาบาล

****************************************************************************

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

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

15

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : OT, ค่าอาหารกลางวนั 15 บ., โบนสัประจ าปี, ปรบัค่าจา้งประจ าปี, ชดุพนกังาน 3 ชดุ, ประกนัชวีติกลุม่

ตรวจสุขภาพประจ าปี, เงนิช่วยเหลอืแต่งงาน 2,000.-/ครัง้, เงนิช่วยเหลอืครอบครวัเสยีชวีติ 2,000.-/ครัง้, รถรบัส่งพนกังาน, งานเลี้ยง

14

 ยูนิฟอรม์, ค่าลว่งเวลา, ค่าอาหาร


