
ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พนักงานปรุงอาหาร (ผู้ช่วยกุ๊ก) 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 305บ./วัน ทุกตําแหน่งมีใจรักในงานบริการ มีประสบการณ์

2 พนักงานเสริฟ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 305บ./วัน

3 พนักงานศูนย์อาหาร ชั�น 4 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 305บ./วัน

4 แคชเชียร์ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 305บ./วัน

5 พนักงาน รปภ. 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 305บ./วัน

6 ช่างเทคนิค 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 305บ./วัน

บริษัท แฟรี�แลนด์สรรพสินค้า จํากัด 

ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า

เลขที� 162/10 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากนํ�าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-222794

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 28



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 ช่างควบคุมเครื�องจักร 3 ช 23-30 ปวส. 13,000 สาขาช่างกล ช่างยนต์

2 พนักงาน Fork Lift Scooter 3 ช 23-30 ม.6 9,800-11,500 สวัสดิการ

3 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 23-30 ป.ตรี 20,000-28,000 ประกันสังคม ประกันชีวิต

4 พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 ช/ญ 23-35 ม.3 310บ./วัน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

5 ผู้ช่วยควบคุมเครื�องจักร 2 ช/ญ 23-35 ม.6 9,800 โบนัสสูงสุด 5.5 เดือน

6 หัวหน้าแผนกขนส่ง 1 ช/ญ 23-30 ป.ตรี 20,000-28,000 อาหารราคาพิเศษ

หอพักราคาถูก

รถรับ-ส่ง ฟรี

บริษัท แดรี�พลัส จํากัด 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์นม

เลขที� 99 ถ.พหลโยธิน กม.203 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทร.056-219900

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 1



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 Sale 5 ช/ญ 22-32 ป.ตรี 13,000 มีค่า Commission 

พนักงานขายประจําพื�นที� ป.ตรี สาขา IT การตลาด การขายและการบริการ

วุฒิ ปวส. ต้องมีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ�นไป

ชอบงานพบปะลูกค้า

และมีความสนใจเทคโนโลยี

ทํางานในพื�นที�จังหวัดนครสวรรค์ ต่างอําเภอได้

มีรายได้ดี เงินเดือนประจํา ค่าคอมมิชชั�น

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื�นๆ

หากวุฒิการศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรี

ต้องมีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ โทรคมนาคม

เลขที� 313/19 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากนํ�าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.095-9594662

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 2



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 2 ญ 23+ ป.ตรี ตามประสบการณ์ สวัสดิการ

2 พนักงานขายและการตลาด 4 ญ 25+ ป.ตรี ตามประสบการณ์ อาหารกลางวันฟรี 1 มื�อ

3 พนักงานเสริฟห้องอาหาร 2 ญ 20+ ม.3+ 305บ./วัน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

4 กุ๊กอาหารไทย-จีน 1 ช/ญ 40+ ม.3+ ตามประสบการณ์ ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดนักขัตฤกษ์

5 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 35+ ม.3+ 305บ./วัน

6 สมุห์บัญชี 1 ญ 25+ ป.ตรี ตามประสบการณ์

7 พนักงานจัดซื�อ 1 ญ 23+ ป.ตรี ตามประสบการณ์

บริษัท เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ โฮเทล จํากัด  

ประเภทกิจการ โรงแรม

เลขที� 188/1 ถ.นครสวรรค-์พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-313555

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 3



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 เจ้าหน้าที�บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 2 ญ 18+ ปวส.+ ตกลง

2 เจ้าหน้าที�บริหารงานบุคคล 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตกลง

3 เจ้าหน้าที�ธุรการ 2 ญ 18+ ปวส.+ ตกลง

4 ผู้ช่วยเภสัชกร 3 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตกลง

5 เจ้าหน้าที�การตลาด 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตกลง

6 ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 3 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง

7 พนักงานขาย (ศูนย์อาหาร) 5 ญ 18+ ม.3+ ตกลง

8 พนักงานเสริฟ (โภชนาการ) 5 ญ 18+ ป.6+ ตกลง

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลทั�วไป

เลขที� ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากนํ�าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-311626

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 4



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จํากัด 305บ./วัน ประจําสาขาลาดยาว

2 คนสวน 1 ช 30+ ไม่จํากัด 305บ./วัน ประจําสาขาลาดยาว

3 พนักงานขาย 6 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตกลง ประจําสาขาลาดยาว

4 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตกลง ประจําสํานักงานใหญ่

5 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตกลง ประจําสํานักงานใหญ่

6 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตกลง ประจําสาขาตาคลี

7 ช่างบริการ 3 ช 20+ ปวช.+ ตกลง ประจําสาขาตาคลี

8 พนักงานธุรการขาย 1 ญ 20+ ปวช.+ ตกลง ประจําสาขาตาคลี

บริษัท คูโบต้านครสวรรค์ จํากัด (ฮั�วเฮงหล)ี

ประเภทกิจการ จําหน่ายรถแทรกเตอร์ไถนา

เลขที� 118/9 ม.12 ถ.นครสวรรค-์พิษณุโลก ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-371211-4

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 5



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พนักงานตรวจสอบสินค้า 1 ญ 20+ ปวช.+ 9,500+

2 พนักงานขาย 1 ญ 20+ ปวช.+ 9,500+

3 พนักงานจัดบิลสินค้า 2 ญ 20+ ปวช.+ 9,500+

4 พนักงานการตลาดออนไลน์ 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9,500+

5 ช่างโยธา 1 ช 20+ ปวช.+ 9,500+

6 พนักงานคลังสินค้า 2 ช 20+ ม.3+ 9,000+

7 พนักงาน รปภ. 1 ช 30+ ไม่จํากัด 9,500+

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 7

เลขที� 450 ม.8 ถ.เลี�ยงเมืองนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-313777

บริษัท ตึกนํ�าเงิน (1993) จํากัด

ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 5 ช/ญ 20-30 ปวช.+ 305บ./วัน ทุกตําแหน่งมีประกันสังคม ค่าล่วงเวลา

2 ช่างยนต์ 4 ช 20-30 ปวช.+ 305บ./วัน

3 พนักงานการตลาด 5 ช/ญ 20-30 ปวช.+ 305บ./วัน

4 ช่างเชื�อม 3 ช/ญ 20-30 ปวช.+ 305บ./วัน

บริษัท นรูดสเชอร์ แทรฟฟรู (ปทท.) จํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตตู้จ่ายนํ�ามัน

เลขที� 363/2 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.086-4404166

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 8



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 ลูกค้าสัมพันธ์ (DCRC) 2 ญ 20-35 ปวส.+ ตามโครงสร้าง ทุกตําแหน่งมีประกันสังคม ค่าล่วงเวลา

2 ช่างเทคนิค 5 ช 20-35 ปวส.+ ตามโครงสร้าง

3 ที�ปรึกษาด้านงานบริการ 2 ช/ญ 20-35 ปวส.+ ตามโครงสร้าง

4 ธุรการขาย 5 ญ 25-35 ปวส.+ ตามโครงสร้าง

5 ผู้ช่วยที�ปรึกษาการขาย (Sale) 5 ช/ญ 20-35 ปวช.+ ตามโครงสร้าง

6 ช่างเคาะ (อู่สี) 2 ช 20-35 ปวช.+ ตามโครงสร้าง

7 PDI (พนักงานล้างรถ) 5 ช 20+ ม.6+ ตามโครงสร้าง

บริษัท เอฟ นครสวรรค์ (2002) จํากัด

ประเภทกิจการ ขายปลีกยานยนต์

เลขที� 99/9 ม.9 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-008253

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 9



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 ล่ามภาษาจีน 3 ช/ญ 21+ ป.ตรี ตกลง

2 ล่ามภาษาอังกฤษ 3 ช/ญ 21+ ป.ตรี ตกลง

3 พนักงานควบคุมเครื�องจักร ช/ญ 21+ ปวช.+ ตกลง สาขาอุตสาหกรรมเครื�องกล ช่างยนต์ 

ช่างเขียนแบบ เทคโนโลยีอาหาร ไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ช่างกล

ช่างยนต์

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล ชูการ์ คอร์ปอร์เรชั�น จํากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ ผลิตนํ�าตาล

เลขที� 1/1 ม.14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทร.056-338123-5

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 10



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 ช่างยนต์ 2 ช 21-28 ปวส. 10,120 สาขาช่างยนต์ 

มีประสบการณ์ช่างยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 พนักงานขายพรีเซลส์ 20 ช 21-28 ปวส.+ 12,000 รับทุกสาขา มีรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี�

มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขาย 

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถปฏิบัติงานประจําต่างจังหวัดได้

3 ช่างไฟฟ้า 2 ช 21-28 ปวส. 10,120 สาขาช่างไฟฟ้า มีประสบการณ์ช่างไฟฟ้า

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 พนักงานติดตั�งและขน CDE 2 ช 21-28 ม.3+ มีใบขับขี�ประเภทที� 2

5 พนักงานขับรถสายส่ง 2 ช 21-28 ม.3+ มีใบขับขี�ประเภทที� 2

6 พนักงานติดรถ 2 ช 21-28 ป.6+

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายเครื�องดื�ม

เลขที� 72 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-276891-9 ต่อ 502 

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 11



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 ช่างพิมพ์ถุงพลาสติก 1 ช 25-35 ม.6+ 305บ./วัน ประกันสังคม เบี�ยขยัน ค่าครองชีพ โอที 

ไม่ดื�มเหล้า ไม่สูบบุหรี�

มีประสบการณ์การทํางานในโรงงาน

อย่างน้อย 1 ปี (ติดต่อกัน)

2 ช่างเป่าถุงพลาสติก 1 ช 25-35 ม.6+ 305บ./วัน เอกสารการสมัครงาน

1.สําเนาบัตรประชาชน

2.สําเนาทะเบียนบ้าน

3.รูปถ่าย

4.สําเนาวุฒิการศึกษา

5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)/

ชื�อบริษัทและเบอร์โทรผู้อ้างอิงได้

บริษัท พีแอล ถุงซิป พลาสติก จํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตถุงพลาสติก

เลขที� 955/9 ม.14 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-872345

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 12



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พนักงานขับรถ 8 ช 20-35 ม.6+ 9,150 เบี�ยเลี�ยงรายวัน ค่าคอมมิชชั�น

2 พนักงานขาย 8 ช 20-35 ม.3+ 10000 เบี�ยเลี�ยงรายวัน ค่าคอมมิชชั�น

หจก.ประจักษ์กิจ

ประเภทกิจการ ขายเครื�องดื�ม

เลขที� 1321 ม.10 ซ.สุขไพบูลย์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-224651

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 13



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พนักงานขาย 10 ช 30-40 ม.3-ม.6 300บ./วัน มีประสบการณ์

มีประกันสังคม

มีประกันชีวิต

บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายเครื�องกรองนํ�า

เลขที� 1102/36 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.092-3347799

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 14



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พนักงานฝ่ายขาย 1 ช 18+ ม.6+ 9,150

เลขที� 101 ม.7 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทร.056-320354

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 15

หจก.นครสวรรค์ตั�งประเสริฐ

ประเภทกิจการ ขนส่ง



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 สมุห์บัญชี 1 ช/ญ 40-45 ป.ตรี 25,000 ประกันสังคม 

บริษัท เอส-สปีด ลิสซิ�ง จํากัด 

ประเภทกิจการ สินเชื�อยานยนต์

เลขที� 1262/20 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-313419

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 16



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พนักงานขาย 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 15,000+

บริษัท ไทยฮีโน่ นครสวรรค์ จํากัด 

ประเภทกิจการ ศูนย์บริการและจําหน่ายรถบรรทุก

เลขที� 124 ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-221771
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ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พนักงานการเงิน 5 ญ 20+ ป.ตรี

2 พนักงานล้างรถ 5 ช 20+ ป.6+

3 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20+ ม.6+

4 พนักงานขายรถมือสอง 10 ช/ญ 20+ ม.6+

5 ช่างขัดสี 10 ช 20+ ม.6+

บริษัท ว.ีไอ.จี. ออโต โมบิล (2003) จํากัด

ประเภทกิจการ ค้าปลีกยานยนต์

เลขที� 1351/2 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-233270
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ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 ผู้อํานวยการสาขา 5 ช/ญ 20+ ม.3+ 25,000 ทุกตําแหน่งมีประกันชีวิตให้ฟรี 

2 ผู้จัดการขาย 10 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000 ท่องเที�ยวต่างประเทศฟรี

3 พนักงานโทรศัพท์ 10 ช/ญ 20+ ม.3+ 7,000

4 ตัวแทนประกันชีวิต 20 ช/ญ 20+ ม.3+ 7,000

5 เลขานุการ 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 7,000

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต สํานักงานคุณช่อทิพย์ ไกรสีห์

ประเภทกิจการ ประกันชีวิต

เลขที� 114/9 ม.6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-324448
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ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พนักงานบัญชี 2 ญ 22-30 ปวส.+ 9,000+ อัตราค่าจ้าง 9,000-9,500 บาท ประกันสังคม

2 พนักงานจัดเก็บ (ฝ่ายการเงิน) 2 ญ 22-30 ปวส.+ 9,000+ อัตราค่าจ้าง 9,000-9,500 บาท ประกันสังคม

3 พนักงานพื�นที� 2 ญ 22-30 ปวส.+ 9,000+ อัตราค่าจ้าง 9,000-9,500 บาท ประกันสังคม

บริษัท ศรีนคร แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด

ประเภทกิจการ ธุรกิจตลาด

เลขที� 558/99-100 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-881200
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ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พนักงานบริการลูกค้า 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 40บ./ชม.

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด 

ประเภทกิจการ จําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม (KFC)

เลขที� 306 อาคารเซ็นทรัลสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500 โทร.02-6357930

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 23



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000

2 พนักงาน Store 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,500

เลขที� 302/8 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากนํ�าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-226134
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รุ่งประโยชน์ เฟอร์นิเจอร์

ประเภทกิจการ จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์



ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 พ่อบ้าน 1 ช 25-45 ไม่จํากัด 305บ./วัน สามารถอ่านออก-เขียนได้

ซ่อมประปา-ซ่อมไฟฟ้าเบื�องต้นได้ 

ประกันสังคม เบี�ยขยัน

2 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 25-35 ปวช.+ 305บ./วัน สามารถทํางานเป็นกะได้

ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื�นฐานได้

ประกันสังคม เบี�ยขยัน

หจก.วังปลาวิลล่า

ประเภทกิจการ โรงแรม

เลขที� 184/64-65,73 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-000130
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ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 ช่างไฟฟ้ากําลัง 3 ช 25+ ปวส.+ 350บ./วัน สาขาไฟฟ้า

2 โฟร์แมน 3 ช 21+ ปวส.+ ตกลง

3 Sale 3 ช/ญ 21+ ปวส.+ ตกลง

4 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 ช 25+ ปวส.+ ตกลง

5 พนักงานขับรถเทรนเลอร์ 3 ช 21+ ไม่จํากัด ตกลง มีใบขับขี� ท.2 ขึ�นไป

บริษัท เบสท-์แพค คอนกรีต 3 จํากัด 

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

เลขที� 234 ม.8 ถ.นครสวรรค-์ท่าตะโก (กม.11) ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.091-4549956, 093-8437256
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ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

1 ศูนย์จ่าย 1 ญ 20+ ปวช.+ 10,000 ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม วันหยุดประจําปี 

เบี�ยขยัน เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษอื�นๆ

2 พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ป.ตรี 10,000 ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม วันหยุดประจําปี 

เบี�ยขยัน เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษอื�นๆ

3 พนักงานขับรถ 2 ช 22+ ไม่จํากัด 12,000 มีค่าเที�ยว

ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม วันหยุดประจําปี 

เบี�ยขยัน เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษอื�นๆ

บริษัท ตึกนํ�าเงินคอนกรีต จํากัด 

ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง

เลขที� 360,360/69 ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-313888
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ลําดับที� ตําแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เงื�อนไข/สวัสดิการ

นายจ้างมาสัมภาษณ์ คูหาที� 3

                                          ประเภทกิจการ โรงแรม

        เลขที� 188/1 ถ.นครสวรรค-์พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6000โทร.056-313555

บริษัท เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ โฮเทล จํากัด  
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