
จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 โฟร์แมน 5 ปวส.-ป.ตรี ช 25-42 ปี 15000 ข้ึนไป  - มีประสบการณ์ 2 ปีข้ึนไป
2 เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ 2 ป.ตรี ช/ญ 21-42 ปี 15000 ข้ึนไป  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 ช่างกระจก 10 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 19-30 ปี 310 บ./วันข้ึน  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 ช่างเช่ือม 10 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 19-30 ปี 310 บ./วันข้ึน  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5 ช่างสี 10 ไม่จ ากัดวุฒิ ช/ญ 19-30 ปี 310 บ./วันข้ึน  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 ช่างประจ าโรงงาน 10 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 21-40 ปี 12000 ข้ึนไป  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รวม 47

บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จ ำกัด
ประเภทกิจกำร ตกแต่งภายใน

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 11/1 หมู่ 10 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต าบลคลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณเขมณัฎฐ์  โทร. 02-159-5199  E-mail : -

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2561
www.doe.go.th/ntb

จัดท ำโดย ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนนทบุรี



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 Call Center (3BB) 20 ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 18-35 ปี 14000.+อ่ืนๆ  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์,เข้ากะได้
สามารถท างานเป็นกะได้

2 เจ้าหน้าท่ีดูแลตัวแทน - ม.6 ข้ึนไป ช/ญ 18-30 ปี 9300 ข้ึนไป  - ให้ค าแนะน ากับตัวแทนขาย 
ขาย  + อ่ืนๆ Internet 3BB

3 ช่างติดต้ังอินเตอร์เน็ต 300 ม.6/ปวช.ข้ึน ช 18-35 ปี 13000.+อ่ืนๆ  - ติดต้ัง/ซ่อมอินเตอร์เน็ตให้ลูกค้า
3BB (กรุงเทพฯ-นนทบุรี)

4 Network Engineer 1 ป.ตรี ข้ึนไป ช/ญ 22-30 ปี ตำม ปสก.  - แก้ไขปัญหาการให้บริการ 3BB
Internet ,Fttx

5 System Engineer 2 ป.ตรี ช/ญ 22-30 ปี ตำม ปสก.  - Monitro แก้ไขปัญหา Server 
ระบบต่างๆ

6 Programmer 3 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 22-35 ปี ตำม ปสก.  - มีประสบการณ์ PHP Java ,SQL
(PHP,Web App.)

7 Programmer (JAVA) 2 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 22-35 ปี ตำม ปสก.  - มีประสบการณ์ PHP Java Script Oracle

8 Sales Executive 1 ป.ตรีข้ึนไป ญ 22-35 ปี ตำม ปสก.  - น าเสนอบริการด้าน IT Solution
ทุกสาขา ให้กับองค์กรต่างๆ

9 เจ้าหน้าท่ีแรงงานสัมพันธ์ 1 ป.ตรี ช 22-35 ปี ตำม ปสก.  - มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์
HR Officer มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

10 Sales Coordinator 1 ป.ตรีทุกสาขา ญ 22-30 ปี ตาม ปสก.  - มีประสบการณ์ด้านธุรการฝ่ายขาย
รวม 331

บริษัท จัสมินอินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจกำร ส่ือสารโทรคมนาคม

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี อาคารจัสมินทาวเวอร์ ช้ัน M หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11121

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณธีรวัฒน์  โทร.02-100-3064   E-mail : recruit@jasmine.com

สำยงำน IT / Engineer

สำยงำนโปรแกรมเมอร์

สำยงำนกำรตลำด/กำรขำย

สำยงำนธุรกำร/กำรสนับสนุน



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 วิศวกรควบคุมปริมาณ 5 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ 0-2 ปีข้ึนไป
2 วิศวกรควบคุมคุณภาพ 5 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ 0-2 ปีข้ึนไป
3 วิศวกรส านักงาน 5 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - ประจ าไซด์งานก่อสร้างได้
4 วิศวกรส ารวจ 10 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างส ารวจ  - ประจ าไซด์งานก่อสร้างได้
5 วิศวกรเขียนแบบ 5 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - สามารถใช้ Auto Cad ได้

ช่างเขียนแบบ และ
6 วิศวกรสนาม 10 ป.ตรี ช 23 ปีข้ึนไป ตำมโครงสร้ำง  - ประจ าไซด์งานก่อสร้างได้
7 โฟร์แมนสนาม 10 ปวช-ปวส. ช 23 ปีข้ึนไป ของบริษัทฯ  - ประจ าไซด์งานก่อสร้างได้
8 เจ้าหน้าท่ีบัญชี/การเงิน 10 ปวส.-ป.ตรี ญ 25 ปีข้ึนไป  - สามารถใช้คอม Excel ได้คล่อง
9 จนท.ประสานงานบัญชี 5 ป.ตรี ช/ญ 25-35 ปี  - สามารถใช้คอม Excel ได้คล่อง
10 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 5 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 25 ปีข้ึนไป  - สามารถใช้คอม Excel ได้คล่อง
11 เจ้าหน้าท่ีสโตร์ก่อสร้าง 10 ปวช.ข้ึนไป ช/ญ 25 ปีข้ึนไป  - สามารถย้ายท่ีพักตามสถานท่ีท างานได้
12 ช่างซ่อมบ ารุงรถจักรหนัก 10 ปวช.-ปวส. ช 25 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ 1-2 ปีข้ึนไป
13 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 10 ม.3-ปวช. ช 25-35 ปี  - มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

แรงงาน
14 พนักงานขับรถประจ า 5 ม.3 ข้ึนไป ช 25-40 ปี  - มีใบขับข่ี ประจ าโครงการก่อสร้างได้

โครงการ
15 พนักงานขับรถ 20 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 25-40 ปี  - มีใบขับข่ี ขับรถเคร่ืองจักรหนักตาม

เคร่ืองจักรกลหนัก โครงการก่อสร้างได้
16 พนักงานรายวัน 100 ไม่จ ากัดวุฒิ ช/ญ 20 ปีข้ึนไป  - สามารถย้ายท่ีพักตามสถานท่ีท างานได้

บริษัทมีท่ีพักให้

รวม 225

วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

สวัสดิกำร : ประกันสังคม , ประกันกลุ่ม , ชุดฟอร์ม , โบนัส , ท่ีพักส ำหรับไซด์งำนต่ำงๆ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ฯลฯ

   บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจกำร รับเหมาก่อสร้าง

    สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณชลธิชา    โทร.02-582-1888 ต่อ 533    E-mail : recruit@unique.co.th

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 ผู้จัดการแผนก/ขาย 50 ม.6 ข้ึนไป ช/ญ 25 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกหรือ
ธุรกิจก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

2 ผู้จัดการแผนก 10 ป.ตรี ช/ญ 22 ปีข้ึนไป  - ใช้โปรแกรม 3 มิติได้ดี
พนักงานออกแบบ จบสาขาออกแบบ สถาปัตยกรรม

3 ผู้จัดการแผนก 10 ป.ตรี ช/ญ 22 ปีข้ึนไป  - ผู้จัดการมีประสบการณ์บัญชี 2 ปีข้ึน
พนักงานการเงิน

4 ผู้จัดการแผนก 20 ป.ตรี ช/ญ 22 ปีข้ึนไป เงินเดือน  - ผู้จัดการมีประสบการณ์บุคคล 2 ปีข้ึน
พนักงานบุคคล

5 เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 20 ป.ตรี ช/ญ 20 ปีข้ึนไป 11,400  - มีประสบการณ์ประเมินราคา 2 ปีข้ึนไป
ผู้รับเหมา//เจ้าหน้าท่ีขายโครงการ ถึง

6 พนักงานขาย/แคชเชียร์ 100 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20 ปีข้ึนไป 20,000 ข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คลังสินค้า//พนักงานขายเดอะเพาเวอร์

7 ผู้จัดการแผนก 10 ป.ตรี ช 22 ปีข้ึนไป  - ผู้จัดการมีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
พนักงานป้องกันการสูญเสีย มีใจรักงานบริการ

8 พนักงานบริการลูกค้า 50 ป.ตรี ช/ญ 22 ปีข้ึนไป  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ธุรการรรับสินค้า//บริการพิเศษ//จัดส่งสินค้า//ส่ังซ้ือสินค้า

9 พนักงานคอมพิวเตอร์ 10 ป.ตรี ช 22 ปีข้ึนไป  - จบสาขาคอมฯ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 พนักงาน Part time 30 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 400 บ./วัน

Checker/จัดเรียงสินค้า/CA/DS/SA เบ้ียขยัน 20 บ./วัน

รวม 310

ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเก่ียวกับบ้านครบวงจร
สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 96/27 หมู่ 9 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณเมวิกา  โทร. 02-832-1000 ต่อ 6015   E-mail : mawiphal@homepro.co.th

ท่ี

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)

ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

แคชเชียร์/บริการลูกค้า/จัดส่งสินค้า//ส่ังซ้ือสินค้า//ตรวจรับสินค้า/ซ่อมบ ารุง

สวัสดิกำร : เบ้ียขยัน 400 บำท/ค่ำน่ังเคร่ือง 900-15000 บำท,ชุดฟอร์ม,ประกันสังคม , โบนัส , ค่ำรถ,ค่ำกะ ฯลฯ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 เจ้าหน้าท่ีบัญชีอาวุโส 1 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 25-45 ปี 15000-20000  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2 เจ้าหน้าท่ีบัญชีสต็อก 1 ปวช.-ปวส. ช/ญ 23-35 ปี 10000-15000  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 1 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 23-30 ปี 10000-15000  - มีประสบการณ์งานบุคคล 1-2 ปี
4 เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 1 ปวช.-ป.ตรี ช/ญ 25-35 ปี 12000-16000  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายขาย
5 เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 1 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 25-30 ปี 12000-16000  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายผลิต
6 เจ้าหน้าท่ี QC 3 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18-25 ปี 330-400 บำท  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คลังสินค้า ต่อวัน
7 เจ้าหน้าท่ีตรวจการณ์ 4 ม.6 ข้ึนไป ช/ญ 23-40 ป 12500.+  - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการตรวจ PC

พ้ืนท่ี (Sup) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8 PC ออกบูธ Outlet 10 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20 ปีข้ึนไป 12000.+  - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการตรวจ PC

กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9 เจ้าหน้าท่ีอุปกรณ์ 1 ม.3 ข้ึนไป ช 20 ปีข้ึนไป 10000.+  - มีประสบการณ์ด้านการต่อสัญญาณหรือ

อุปกรณ์เคร่ืองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
10 เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิค 5 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - ถ้ามีประสบการณ์ด้านออกแบบกราฟฟิก

จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11 Digital Marketing 1 ป.ตรี ช 23-30 ปี ตำมตกลง  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัพเดทเพลงลงช่องทางออนไลน์
12 พนักงานขับรถ 3 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 20-30 ปี 10200 ข้ึนไป  - สามารถขับรถกระบะได้,มีใบขับข่ี

สามารถท างานล่วงเวลาได้บ้าง
13 แมสเซนเจอร์ 1 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20-30 ปี 9500-13000  - สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้-มีใบขับข่ี

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

รวม 33

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

สวัสดิกำร : เบ้ียขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม เบ้ียเล้ียง ค่ำเดินทำง ค่ำคอมมิชช่ัน ฯลฯ

บริษัท นิธิทัศน์ เอโอเอ จ ำกัด
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ าหน่ายซีดี

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 60/48-49 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณครอง  โทร.02-953-6196 ต่อ 102  E-mail : -



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 ผู้แทนขาย 5 ป.ตรีทุกสาขา ช/ญ 21-30 ปี 15300 บ. ข้ึน  - บุคลิกดี มีทักษะในการส่ือสาร
ประจ ากรุงเทพฯ ขับรถยนต์ มีใบขับข่ี  มีรถยนต์

2 วิศวกรโยธา 5 ป.ตรี ช/ญ 21-35 ปี 17300 บ.ข้ึน  - มีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคาร
เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ  - มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 วิศวกรเคร่ืองกล/ไฟฟ้า 2 ป.ตรี ช 21-35 ปี 17300 บ.ข้ึน  - มีประสบการณ์งานซ่อมบ ารุงรถยนต์
มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 วิศวกรคอมพิวเตอร์ 2 ป.ตรี ช/ญ 21-35 ปี 17300 บ.ข้ึน  - พัฒนาระบบงานโดยใช้ภาษา PHP
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบงาน และฐานข้อมูล MySQL ได้ดี

5 เจ้าหน้าท่ีการตลาด 2 ป.ตรีทุกสาขา ช/ญ 21-35 ปี 15300 ข้ึนไป  - บุคลิกดี มีทักษะในการส่ือสาร
ขับรถยนต์ มีใบขับข่ี  

6 เจ้าหน้าท่ีบุคคล/ธุรการ 2 ป.ตรีทุกสาขา ช/ญ 21-30 ปี 15300 ข้ึนไป  - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปได้ดี
7 เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 5 ป.ตรีทุกสาขา ช/ญ 20-30 ปี 15300 ข้ึนไป  - สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้

เจ้าหน้าท่ีรับงาน-จัดส่ง บุคลิกดี
8 เจ้าหน้าท่ีขนส่ง 5 ป.ตรีทุกสาขา ช 22-30 ปี 15300 ข้ึนไป  - มีความรู้พ้ืนฐานด้านช่างยนต์

ปฏิบัติการขนส่ง
9 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 5 ป.ตรี ช/ญ 21-30 ปี 15000 บ.ข้ึน  - บุคลิกดี ใช้คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปได้ดี

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน
10 ช่างเทคนิค/พนง.ผลิต 50 ปวส.สายช่าง ช 18 ปีข้ึนไป 10800 บ.ข้ึน  - มีพ้ืนฐานด้านช่างทุกประเภท

พนักงาน QC (ประจ ากรุงเทพฯ/ปริมณฑล)
11 พนักงานธุรการ 5 ปวส. ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 10800 บ.ข้ึน  - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปได้ดี
12 ผู้ช่วยช่างเทคนิค 15 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 18 ปีข้ึนไป 10000.+โอที  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์

ช่างเช่ือม/พนักงาน QC รายวัน  (ประจ ากรุงเทพฯ/ปริมณฑล)
13 พนักงานขับรถโม่ 50 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 20 ปีข้ึนไป9300.+ค่าเท่ียว  - มีใบขับข่ีประเภท 2 ข้ึนไป

รถบรรทุก (ประจ าหน่วยผลิตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล) โอที
14 พนักงำนธุรกำร 5 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 20 ปีข้ึนไป 9800 บ.ข้ึนไป  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ผู้พิกำร (พิการด้านร่างกาย หรือการได้ยิน)

รวม 158

วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

สวัสดิกำร : ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ค่ำรักษำพยำบำล ประกันชีวิต โบนัส สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จ ำกัด
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณสมเกียรติ  โทร. 02-678-7777 ต่อ 1118-9  E-mail : tpi_concrete@yahoo.com

สถำนท่ีต้ังโรงงำน เลขท่ี 26/56 ช้ัน 5 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ถนนจันทน์ตัดใหม่



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 เจ้าหน้าท่ีสรรหาบุคคล 1 ป.ตรี ช/ญ 32-38 ปีข้ึน ตามตกลง  - มีประสบการณ์และความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
(ประจ าออฟฟิศ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 6 ป.ตรีทุกสาขา ช/ญ 23 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - รักในงานบริการและการขาย
(ประจ าสาขา) สามารถโอนย้ายสาขาได้

3 IT Support 2 ป.ตรี ช/ญ 25-35 ปี ตามตกลง  - ดูแลงานไอที ภายในส านักงาน โรงงาน
ด้านไอที และเคร่ืองแคชเชียร์ตามสาขา,ท างานกะได้

4 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ป.6 ข้ึนไป ช/ญ 18-35 ปี 9000 บ.ข้ึนไป  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
(ประจ าสาขา) ชอบท างานด้านขนมปัง เบเกอร่ี

5 พนักงานฝ่ายขาย 20 ป.6 ข้ึนไป ญ 18-35 ปี 9000 บ.ข้ึนไป  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
(ประจ าสาขา) เลิกงานเวลาห้างปิดได้

6 พนักงานขาย/ผลิต 20 ป.6 ข้ึนไป ช/ญ 18-35 ปี 50 บ./ช่ัวโมง  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
Part time (ประจ าสาขา) ชอบงานด้านขนมปัง เบเกอร่ี

รวม 60

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 1126/2 อาคารวานิช ช้ัน 15  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณกนกนันท์  โทร. 02-255-8510-14 ต่อ 114-5   E-mail : recruit@yamazaki.co.th

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน

บริษัท ไทยยำมำซำกิ จ ำกัด
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเค้ก

วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

สวัสดิกำร : โบนัส ประกันอุบัติเหตุ ค่ำรักษำพยำบำล เงินเกษียณอำยุ ประกันสังคม ฯลฯ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 20 ป.ตรีทุกสาขา ช/ญ 22-26 ปี 15700.+  - บุคลิภาพดี ใจรักงานบริการ
ท างานเป็นผลัดได้

2 พนักงานต้อนรับ 5 ป.4 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 11000.+  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
เสิร์ฟ , สโตร, แม่บ้าน (พนักงานประจ า) ท างานเป็นผลัดได้

3 ผู้ช่วยกุ๊ก 5 ป.4 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 11000.+  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
(พนักงานประจ า) ท างานเป็นผลัดได้

4 พนักงานส่งอาหาร 5 ไม่จ ากัด ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 11000.+  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
(พนักงานประจ า) ท างานเป็นผลัดได้ มีรถมอเตอร์ไซด์/ใบขับข่ี

5 พนักงานต้อนรับ 20 ไม่จ ากัด ช/ญ 15 ปีข้ึนไป 42 บำท  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
เสิร์ฟ , สโตร, แม่บ้าน,ผู้ช่วยกุ๊ก,พนักงานส่งอาหาร (รายช่ัวโมง) ต่อช่ัวโมง ท างานได้ 4-8 ช่ัวโมง

รวม 55
สวัสดิกำร : ประกันสังคม โบนัส ประกันชีวิต กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ , กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 90 อาคารซีดับเบ้ิลยูทาวเวอร์ ช้ัน 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณอภิชาติ 089-949-2690 คุณนุ่น 083-019-7601  E-mail : apichart.1@oishigroup.com

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 Account Executive 1 ป.ตรี ข้ึนไป ช/ญ 25 ปีข้ึนไป ตำม ปสก.  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(ต่างประเทศ) สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี

2 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ปวช.ข้ึนไป ญ 23 ปีข้ึนไป ตำม ปสก.  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
AP,AR ต้นทุน

3 พนักงานคลังสินค้า 10 ม.3 ข้ึนไป ช 20 ปีข้ึนไป 320 บ./วัน  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
และ QC (รายวัน)

4 พนักงานแนะน า 10 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 19 ปีข้ึนไป ตำม ปสก.  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผลิตภัณฑ์ PC ประจ าโซนนนทบุรี&กรุงเทพฯ

5 พนักงานขับรถส่งสินค้า 2 ม.3 ข้ึนไป ช 25 ปีข้ึนไป ตำม ปสก.  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล สาขาท่ีเก่ียวข้อง

6 Creative 2 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป ตำม ปสก.  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(ออกแบบ Product & Packing)สาขาท่ีเก่ียวข้อง

7 Online Marketing 1 ป.ตรีท่ีเก่ียวข้องช/ญ 23 ปีข้ึนไป ตำม ปสก.  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8 เจ้าหน้าท่ีวิจัยและ 2 ปวช.ข้ึนไป ช 23 ปีข้ึนไป ตำม ปสก.  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พัฒนา(R&D)
9 MC,พริตต้ี 2 ปวช.ข้ึนไป ญ 20 ปีข้ึนไป1200-2000 บ. - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

งานอีเว้นท์บริษัท ต่อวัน

รวม 31
สวัสดิกำร : เบ้ียขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม ค่ำล่วงเวลำ  ค่ำรักษำพยำบำล ประกันสังคม ฯลฯ

บริษัท สมำร์ท ไอดี กรุ๊ป จ ำกัด
ประเภทกิจกำร อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 221 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณณสันต์ , คุณกันยา  โทร. 02-920-6262 ต่อ 701 , 086-327-9104  E-mail : -

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 ผู้จัดการร้านฝึกหัด 100 ม.3-ป.ตรี ช/ญ 22-35 ปี 15000 ข้ึนไป  - มีประสบการณ์ธุรกิจสะดวกซ้ือหรือ
ประจ าพ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี ทุกสาขา ใกล้เคียง 1 ปีข้ึนไป

2 ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 200 ม.3-ป.ตรี ช/ญ 22-45 ปี 11000 ข้ึนไป  - มีประสบการณ์ธุรกิจสะดวกซ้ือหรือ
ประจ าสาขาเปิดใหม่ ม.รังสติ และสาขาอ่ืนๆ ใน จ.ปทุมธานี ใกล้เคียง 3 เดือนข้ึนไป

3 พนักงานประจ าร้านสาขา 250 ม.3-ปวส. ช/ญ 22-45 ปี 9600 ข้ึนไป  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
ประจ าสาขาเปิดใหม่ ม.รังสติ และสาขาอ่ืนๆ ใน จ.ปทุมธานี สามารถท างานเป็นกะได้ มีบุคคลค้ าฯ

4 พนักงานช่ัวคราว 100 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18-45 ปี 40 บ.ต่อ ชม.  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
ประจ าร้านสาขา สามารถท างานเป็นกะได้ มีบุคคลค้ าฯ

5 พนักงานจัดเรียงสินค้า 10 ป.6 ข้ึนไป ช/ญ 18-45 ปี 40 บ.ต่อ ชม.  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
และบริการ สามารถท างานเป็นกะได้ มีบุคคลค้ าฯ

6 นักศึกษาฝึกงาน 50 ปวช.ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 320 บาทต่อวัน  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
(ฝึกงานท่ีร้านแฟมิล่ีมาร์ท) สามารถท างานเป็นกะได้ มีบุคคลค้ าฯ

7 ทีม Support 20 ม.3 ข้ึนไป ช 21-30 ปี 9300 ข้ึนไป  - สามารถท างานต่างจังหวัดได้
ร้านกาแฟแฟมิล่ีมาร์ท ขยัน อดทน มีไหวพริบ แก้ปัญหาได้ดี

รวม 730
สวัสดิกำร : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ค่ำรักษำพยำบำล ท่ีพัก ค่ำพำหนะ ค่ำครองชีพ ฯลฯ 

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิล่ีมำร์ท จ ำกัด
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้ำปลีก  ร้ำนสะดวกซ้ือ

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 99/9 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณวงศวัฒน์  โทร.02-836-5999 ต่อ 504 084-555-2462  E-mail : wongsawat.c@familymart.co.th

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 พนักงานขายเคร่ืองใช้ 3 ม.3 ข้ึนไป ช 20-35 ปี 9500.+คอมฯ  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ไฟฟ้า

2 พนักงานขายไฟฟ้า 2 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20-35 ปี 9500.+คอมฯ  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 พนักงานขายเคร่ืองครัว 3 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20-35 ปี 9500.+คอมฯ  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 พนักงานขายโครงการ 3 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20-35 ปี 11000.+  - มีรถยนต์ส่วนตัว
5 พนักงานแคชเชียร์ 10 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20-35 ปี 9500.+  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 พนักงานบริการลูกค้า 3 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20-35 ปี 11000.+  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7 หัวหน้าแผนกขาย 1 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20-35 ปี ตำมตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รวม 25

จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 พนักงานแผนกอาหารสด 15 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - สามารถท างานเป็นกะได้
2 พนักงานจัดเรียงสินค้า 15 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - สามารถท างานเป็นกะได้
3 พนักงานแคชเชียร์ 10 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - สามารถท างานเป็นกะได้
3 พนักงานคลังสินค้า 5 ป.ตรี ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - สามารถท างานเป็นกะได้

รวม 30

บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด สำขำนครอินทร์
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้าปลีก

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี ห้างแมคโคร สาขานครอินทร์ ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณจุฑำรัตน์  โทร. 02-002-1828 ต่อ 104-105  E-mail :  hrm83@siammakro.co.th

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด สำขำแจ้งวัฒนะ
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้าปลีก

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 78 หมู่ 4  ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ช่ือบุคคลท่ีติดต่ด คุณโสภาพร 063-265-5302 โทร. 02-683-5400 ต่อ 12   E-mail :  -

สวัสดิกำร : ค่ำกะ โอที ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ฯลฯ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 พนักงานประจ าสาขา 50 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 22 ปีข้ึนไป12000-14000.+ - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประจ าสาขาเซ็นทรัล ป่ินเกล้า / เซ็นทรัล เวสเกต 
 เดอะมอลล์ บางแค / คริสตัล ราชพฤกษ์ สาขาอ่ืนๆ

รวม 50

จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 พนักงานบริการ (เสิร์ฟ) 20 ป.6-ม.6ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 12000.+  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2 พนักงานบาร์,ยกอาหาร 20 ป.6-ม.6ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 12000.+  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แคชเชียร์,ต้อนรับ
3 พนักงานบาร์ญ่ีปุ่น 5 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 12000.+  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 พนักงาน Part time 20 ม.3-ม.6 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 300-350/วัน  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท างานวันศุกร์ - เสาร์ และคอนเสิร์ต

รวม 65

บริษัท อำฟเตอร์ ยู จ ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจกำร ขนมหวาน และกาแฟ

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 1319/9 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณพีระพงศ์  โทร. 02-318-4488 ต่อ 251-252,257  E-mail : peerapong@afteryou.co.th

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

สวัสดิกำร : ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินทิป ค่ำ Incentive ฯลฯ

 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ ำกัด (สำขำแจ้งวัฒนะ)
ประเภทกิจกำร ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม

สถำนท่ีต้ัง ส ำนักงำนใหญ่ เลขท่ี 645,647 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณดิฐวัฒน์  โทร. 02-960-5511-2  E-mail : yah.thongsooksai@gmail.com

สถานท่ีต้ัง 188 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ติดกับโฮมโปรฯ แจ้งวัฒนะ

สวัสดิกำร : เบ้ียขยัน ประกันสังคม , ทิปมือ , อำหำรพนักงำน , เงินพิเศษต่ำงๆ ฯลฯ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 พนักงานเขียนแบบ 10 ป.ตรี ช/ญ 20 ปีข้ึนไป 20000.+  - สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได้
2 พนักงานประมาณราคา 5 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 20 ปีข้ึนไป 15000.+  - สามารถอ่านแบบรูป Drawing ได้
3 ผู้ควบคุมงาน 10 ปวส.-ป.ตรี ช 20 ปีข้ึนไป 20000.+  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 พนักงานขับรถ 5 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 18 ปีข้ึนไป 10000.+  - มีใบขับข่ีชนิด 2 ข้ึนไป, มีบุคคลค้ า
5 พนักงานธุรการโครงการ 5 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 20 ปีข้ึนไป 15000.+  - ใช้ Ms.office ได้ดี
6 พนักงานส ารวจ 4 ปวส.-ป.ตรี ช 20 ปีข้ึนไป 12000.+  - มีประสบการณ์ตรงกับสายงาน

ใช้กล้องส ารวจได้
7 พนักงานผลิต/ติดต้ัง 40 ป.6 ข้ึนไป ช 18 ปีข้ึนไป 300-500/วัน  - มีประสบการณ์ด้านผลิต/ติดต้ัง

จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8 พนักงานควบคุมคุณภาพ 10 ปวช.-ป.ตรี ช/ญ 20 ปีข้ึนไป 20 ปีข้ึนไป  - สามารถใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆได้บ้าง
9 พนักงานระบบ ISO 2 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 12000.+  - มีความรู้ระบบงาน ISO
10 พนักงานบัญชี 2 ป.6 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป12000-15000  - มีประสบการณ์ด้านบัญชีพิจารณาพิเศษ
11 พนักงานคุมเคร่ืองจักร 5 ปวส.-ป.ตรี ช 18 ปีข้ึนไป 12000.+  - เคยผ่านงานคุมเคร่ืองจักรต่างๆ

มีความรู้ระบบ CNC
12 พนักงานซ่อมบ ารุง 5 ปวช.-ปวส. ช 18 ปีข้ึนไป 9000.+  - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
13 ช่างพ่นสี อลูมิเนียม 10 ป.6 ข้ึนไป ช 18 ปีข้ึนไป 300-500/วัน  - มีประสบการณ์ด้านงานอลูมิเนียม

จะพิจารณาเป็นพิเศษ
14 ช่างเช่ือม/ช่างเหล็ก 10 ป.6ข้ึนไป ช 18 ปีข้ึนไป 300-500/วัน  - มีประสบการณ์ด้านช่างเช่ือม/ช่างเหล็ก

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รวม 123
สวัสดิกำร : เบ้ียเล้ียง,รถรับ-ส่ง,โบนัส,เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ,ประกันสังคม,ชุดฟอร์ม ฯลฯ

อำยุ

บริษัท เอเอจี คอร์ปอร์เรช่ัน จ ำกัด
              ประเภทกิจกำร รับออกแบบพร้อมติดต้ังอลูมิเนียมและกระจกท้ังในและต่างประเทศ

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 15/8 หมู่ 8  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

ช่ือบุคคลท่ีติดต่ด คุณสุดาวรรณ  โทร. 02-597-1141-3   E-mail : sudawan@aggc.co.th

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 เลขานุการบริษัท 1 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 35 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 3-5 ปี
ผจก.ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

2 ผู้จัดการสาขา TSRL 1 ป.ตรีข้ึนไป ช 26 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 3-5 ปี
จ.ปทุมธานี

3 ผู้จัดการสาขา TSRL 1 ป.ตรีข้ึนไป ช 26 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 3-5 ปี
จ.สมุทรปราการ

4 ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ 1 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 35 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 5 ปี
5 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 26 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-5 ปี

งบประมาณและข้อมูล  - มีประสบการณ์ 1-5 ปี
6 วิทยากร 1 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 26 ปีข้ึนไป ตามตกลง
7 หัวหน้าแผนกแรงงาน 1 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 26 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 3-5 ปี

สัมพันธ์
8 ซุปเปอร์ไวเซอร์ TSRL 1 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 30 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี
9 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 1 ปวช.ข้ึนไป ช/ญ 22 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี

TSRL
10 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือสาขา 1 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 22 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี

TSRL
11 เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน 2 ปวช.ข้ึนไป ช/ญ 22 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี

TSRL
12 เจ้าหน้าท่ีบริหาร 4 ปวช.ข้ึนไป ช/ญ 22 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี

คุณภาพสินเช่ือ TSRL
13 เจ้าหน้าท่ีโครงการ 1 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 22 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 2-5 ปี

พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
14 Telesale 20 ปวช.ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี

Representative
15 PC Promotion 1 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 22 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี
16 PC  เดอะมอลล์ 12 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี
17 Internal Auditor 2 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 26 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 3-5 ปี
18 Application Support 1 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ ไม่จ ากัด ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี
19 พนักงานรายวัน(ไฟฟ้า) 1 ม.3 ข้ึนไป ช 18 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี
20 พนักงานธุรกิจต่อเน่ือง 18 ม.3 ข้ึนไป ช 25 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน้ า

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณณัฐพงษ์  โทร.02-962-6951-3  E-mail : -

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ



21 พนักงานรักษาความ 1 ไม่จ ากัด ญ ไม่จ ากัด ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี
สะอาด

22 พนักงานเร่งรัดหน้ีสิน 1 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 22 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์ 1-2 ปี
รวม 74



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 พนักงานขาย 10 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ด้านงานขาย/ขับรถได้
2 เจ้าหน้าท่ีตลาดออนไลน์ 3 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ด้านงานขาย Online 

(Digital Marketing) ตำมโครงสร้ำง ขับรถยนต์
3 เจ้าหน้าท่ีข้อมูลตลาด 1 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป ของบริษัท  - มีประสบการณ์ดูแลส่ือสารและกิจกรรม

(Content Digital Marketing) ด้านงานบริการและซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
4 พนักงานรับรถบริการ 3 ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ 1 ปีข้ึนไป
5 พนักงานประเมินราคา 2 ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ประเมินตัวถังและสีรถ

ตัวถังและสีรถยนต์
6 ช่างยนต์ 5 ปวช.ข้ึนไป ช 23 ปีข้ึนไป 12000 ข้ึนไป  - มีประสบการณ์/ขับรถได้/มีใบขับข่ี
7 พนักงานเคาท์เตอร์ 2 ปวช.ข้ึนไป ช 23 ปีข้ึนไป 12000 ข้ึนไป  - มีประสบการณ์ด้านอะไหล่รถ/คลังสินค้า

อะไหล่
8 พนักงานจัดส่งอะไหล่ 3 ปวช.ข้ึนไป ช 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า/ขับรถได้
9 เลขานุการ 1 ป.ตรี ญ 25 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ
10 เจ้าหน้าท่ีนโยบาย 2 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล

และวางแผน จัดท านโยบาย 1 ปีข้ึนไป
11 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 2 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีข้ึนไป
12 เจ้าหน้าท่ีการเงิน 2 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ด้านรับเงินจ่ายเงิน

แคชเชียร์ การบริการลูกค้า ด้านธนาคาร
13 เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน 3 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - งานด้านเร่งรัดหน้ีสิน ค านวณดอกเบ้ีย
14 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 2 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี
15 เจ้าหน้าท่ีธุรการอาคาร 1 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป ตำมโครงสร้ำง  - จัดซ้ืออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง เบิกจ่าย

และสถานท่ี ของบริษัท ค่างวดผู้รับเหมา
16 เจ้าหน้าท่ีควบคุม 1 ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
17 เจ้าหน้าท่ีทรัพยากร 2 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ด้าน Payroll 1 ปีข้ึนไป

บุคคล Payroll

 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณวณิภา   โทร. 02-950-5000 ต่อ 2201   E-mail : hr@toyotanont.com

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 245-247 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
ประเภทกิจกำร จ าหน่ายและบริการหลังการจ าหน่ายรถยนต์



18 เจ้าหน้าท่ีประกันภัย 5 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีความรู้เร่ืองงานประกันภัย
รถยนต์

19 เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ 2 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ Call Center 1-2 ปี
Call Center

รวม 52



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 2 ป.ตรี ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 2 ป.ตรี ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 2 ปวช.ข้ึนไป ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ป.ตรี ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5 ผู้จัดการสาขา 1 ป.ตรี ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 2 ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายปฏิบัติการ ตำม  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7 ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 2 ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 20-45 ปี ประสบกำรณ์  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายขาย
8 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 2 ป.ตรี ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 ป.ตรี ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10 ผู้จัดการคลังสินค้า 1 ป.ตรี ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11 ผู้ช่วยจัดการฝ่ายผลิต 1 ป.ตรี ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12 ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล 1 ป.ตรี ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงงาน
13 เจ้าหน้าท่ีบุคคลโรงงาน 1 ป.ตรี ช/ญ 20-45 ปี  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รวม 17
สวัสดิกำร : ประกันสังคม เบ้ียขยัน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส ชุดฟอร์ม ฯลฯ

ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณชุมพล  โทร. 02-903-1853 ต่อ 318  E-mail : hr@pmart.co.th

บริษัท พีมำร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จ ำกัด
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซ้ือ

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 61/462 หมู่ 6 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11141



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 เจ้าหน้าท่ีอบรม 1 ป.ตรี ช/ญ 21 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2 หัวหน้าฝ่ายขาย 1 ป.ตรี ช/ญ 25 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ออนไลน์
3 Opeartion Suppurt 1 ป.ตรี ช/ญ 21 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(Mobile / Gadget) ตามโครงสร้าง
4 หัวหน้าแผนก 1 ป.ตรี ช/ญ 25 ปีข้ึนไป ของบริษัท  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์
5 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ป.ตรี ช/ญ 30 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ป.ตรี ช/ญ 30 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 2 ป.ตรี ช/ญ 21 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 ป.ตรี ช/ญ 21 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9 ผู้จัดการสาขา (Mobile 1 ป.ตรี ช/ญ 21 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประจ า เซ็นทรัล เวตเกต
10 พนักงานขาย Mobile 1 ป.ตรี ช/ญ 18 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประจ า เซ็นทรัล เวตเกต
11 ช่างซ่อมโทรศัพท์ 1 ป.ตรี ช/ญ 18 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12 เลขานุการผู้บริหาร 1 ป.ตรี ช/ญ 21 ปีข้ึนไป  - มีประสบการณ์ 3 ปี

30 มีข้ึนไป สามารถส่ือสารอังกฤษได้

รวม 13

บริษัท อนัตตำ กรีน จ ำกัด
ประเภทกิจกำร ผลิตน้ ามันปาล์ม

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 220 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณนิธิ  โทร. 095-368-1119   E-mail : natcha_kip@hotmail.com

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

สวัสดิกำร : ประกันสังคม/โบนัส/ประกันอุบัติเหตุ/กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ/สวัสดิกำรกู้ซ้ือท่ีอยู่อำศัย ฯลฯ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานี 30 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 22-30 ปี ตำมโครงสร้ำง  - บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
ทุกสาขา ของบริษัท สามารถท างานเป็นกะได้

2 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ป.ตรี ช/ญ 23-30 ปี  - มีประสบการณ์บัญชี 2-3 ปี
3 เจ้าหน้าท่ีบริหารรายได้ 5 ป.ตรี ช/ญ 23-35 ปี  - มีประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี

ส่วนกลาง การธนาคาร อย่างน้อย 1 ปี
4 เจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบ 1 ป.ตรี ช/ญ 24-30 ปี  - มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบ

งานสารสนเทศ (.Net Programmer) ตำมโครงสร้ำง 2-3 ปี
5 เจ้าหน้าท่ีบริหาร 1 ป.ตรี ช/ญ 22-30 ปี ของบริษัท  - มีความรู้และความสามารถในการจัดการ

ระบบสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์โปรแกรม คอมฯ/เครือข่าย
6 เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 1 ป.ตรี ช/ญ 22-30 ปี  - มีประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี

ระบบสารสนเทศ สาขาท่ีเก่ียวข้อง ด้านการพัฒนา Web/windows App
7 เจ้าหน้าท่ีอาชีวอนามัย 2 ป.ตรี ช/ญ 22-30 ปี  - มีประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย

และความปลอดภัย มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างดี
8 วิศวกร ระบบต่างๆ 10 ป.ตรี ช/ญ 24-34 ปี  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

 อาณัติสัญญาณและ SCADA/ระบบรถไฟฟ้า/ และรถซ่อมบ ารุง มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างดี
 ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และประตูก้ันชานชาลา / ระบบอ่ืนๆ มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาดี

9 ช่างเทคนิค 5 ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 22-35 ปี  - มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1-3 ปี
สามารถท างานเป็นกะได้

10 เจ้าหน้าท่ีศูนย์จัดการ 5 ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 22-35 ปี  - มีประสบการณ์การท างานด้านงาน
งานซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงหรือช่างประจ าอาคาร 1-3 ปี

รวม 61

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจกำร ระบบขนส่งมวลชน

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณวิสุทธ์ิ  โทร. 02-354-2000 ต่อ 3102-6  E-mail : wisutn@bangkokmetro.co.th



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 พนักงานขายประจ าห้าง 200 ม.3-ป.ตรี ช/ญ 18-25 ปี 9300+โอที  - มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี
Full time / Part time ทุกสาขา  + ค่ำคอมฯ รักงานบริการ

2 พนักงานการตลาด/ 10 ป.ตรี-ป.โท ช/ญ 21-30 ปี 14000.+  - มีประสบการณ์การท าวิจัยสินค้าอุปโภค
พนักงานส่งเสริมการขาย บริโภค จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3 พนักงานบัญชี/การเงิน 5 ป.ตรี ช/ญ 21-30 ปี 14000.+  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 ผู้จัดการ SHOP 10 ป.ตรีทุกสาขา ญ 21-30 ปี 11000+โอที  - มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี

 รักงานบริการ ส่ือสารภาษาอังกฤษได้
5 CALL CENTER 5 ป.ตรีทุกสาขา ช/ญ 21-30 ปี 13000.+ค่ำกะ  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 ผู้แทนขาย (Sales) 10 ปวช.-ป.ตรี ช/ญ 21-30 ปี 10000 ข้ึนไป  - สามารถออกต่างจังหวัดได้
7 พนักงานบุคคล/ฝึกอบรม 2 ป.ตรี-ป.โท ญ 21-30 ปี 14000.+  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8 โปรแกรมเมอร์ 5 ป.ตรี-ป.โท ช/ญ 21-30 ปี 17000.+  - มีความรู้ภาษา VB , Delphi ,ASP.net

ค่ำวิชำชีพ VB.net , C
รวม 247

ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน)
                         ประเภทกิจกำร ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า BSC , ARROW , WACOAL , LACOSTE ฯลฯ

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณศิริพร  โทร.02-293-9000 ต่อ 377   E-mail : recruit@icc.co.th

ท่ี



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 เจ้าหน้าท่ีบุคคล/KPI 2 ป.ตรี ช/ญ 22-35 ปี ตามโครงสร้าง  - มีประสบการณ์โดยตรง 1 ปีข้ึนไป
2 พนง.ขายประจ าโชว์รูม 15 ม. 6 ข้ึนไป ช/ญ 20-35 ปี 15000 ข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 พนักงานบริการลูกค้า 3 ปวส.ข้ึนไป ญ 22-35 ปี 15000 ข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 5 ป.ตรี ช/ญ 22-35 ปี 13500 ข้ึนไป  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
5 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 5 ป.ตรี ช/ญ 22-35 ปี 15000 ข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 ช่างซ่อมบ ารุง 5 ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 20-35 ปี 12000 ข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7 เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 10 ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 22-35 ปี 12000 ข้ึนไป  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รวม 45

ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณณสันต์ ,คุณวรุตม์  โทร. 02-969-8844 ต่อ 4305  E-mail :  nasan@grandhomemart.com

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

บริษัท แกรนด์โฮมมำร์ท จ ำกัด
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้าปลีก กระเบ้ืองและสุขภัณฑ์

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 35/1-2 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สวัสดิกำร : เบ้ียขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ค่ำคอมมิชช่ัน ค่ำรักษำพยำบำล ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 ธุรการประสานงาน 1 ป.ตรี ญ 22-35 ปี 13000-15000  - มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
ปฎิบัติงาน ส านักงานใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ, ใช้ Ms.office ได้ดี

2 เจ้าหน้าท่ีบัญชีอาวุโส 1 ป.ตรี ญ 30-40 ปี 15000-18000  - บันทึกรายรับ-จ่ายท่ัวไป สรุปภาษี 
ปฎิบัติงาน จรัญฯ 46  ซ้ือขาย ภงด. สามารถปิดงบ-ท าค่าเส่ือม

3 พนักงานขายประจ าห้าง 50 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 9300+โอที  - ดูแลพ้ืนท่ีขาย แนะน าสินค้า
ทุกสาขา (Full time/Part time) ค่าคอมมิชช่ัน บริการลูกค้า,ท างานเวลาห้างเปิด-ปิดได้

4 พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 40-50 ปี 13000-15000  - ขับรถให้ผู้บริหาร,ต้องมีใบขับข่ี
ท างานท่ี พุทธมณฑล สาย 4

5 พนักงานขับรถส่งของ 1 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 23-40 ปี 9300+โอที  - ขับรถส่งของ ในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
ท างานท่ีโรงงานคาร์เพนเตอร์ ซอยจรัญฯ 46 ไปต่างจังหวัด และค้างคืนได้

6 ช่างเย็บผ้า/โพ้ง 50 ไม่จ ากัดวุฒิ ช/ญ 18-45 ปี 310 บ./วัน  - เย็บ/โพ้งฟ้า / รีดผ้า / แพคสินค้า
แพคสินค้า (ท างานท่ีโรงงานคาร์เพนเตอร์ ซอยจรัญฯ 46  + โอที

รวม 104
สวัสดิกำร : ประกันสังคม/โบนัส/ประกันอุบัติเหตุ/กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ/สวัสดิกำรกู้ซ้ือท่ีอยู่อำศัย ฯลฯ

บริษัท พีน่ำเฮำส์ จ ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 967 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณณัชชา   โทร. 02-434-6921 ต่อ 131   E-mail : natcha_kip@hotmail.com

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิก 1 ป.ตรี ช/ญ 23 ป้ึนไป 18000-22000  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2 เจ้าหน้าท่ี Marketing 1 ป.ตรี ช/ญ 23 ป้ึนไป 18000-22000  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 2 ป.ตรี ช/ญ 23 ป้ึนไป 18000-22000  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 นักศึกษาฝึกงาน 2 ปวช.ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป18000-22000  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5 ผู้จัดการร้าน 5 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 28 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 5 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 25 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7 Supervisor 5 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 22 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8 หัวหน้าครัวร้อน 10 ไม่จ ากัด ช/ญ 28 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อาหารญ่ีปุ่น
9 กุ๊กครัวร้อน 20 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อาหารญ่ีปุ่น
10 กุ๊กซูชิ 20 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11 ผู้ช่วยกุ๊ก 30 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12 พนักงานบริการลูกค้า 30 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
13 พนักงานยกเตา 12 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ล้างจาน/บาร์น้ า
14 พนักงาน Part time 30 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 15 ปีข้ึนไป ตำมตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รวม 173
สวัสดิกำร : เบ้ียขยัน ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ค่ำล่วงเวลำ โบนัส ข้ำวเปล่ำฟรี กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ฯลฯ

บริษัท มิกะฟู้ดส์ จ ำกัด
ประเภทกิจกำร ภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่น

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 447 ซอยอ่อนนุช 61-63 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10520
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณบรรณวัชร  โทร. 02-320-0188 ต่อ 148  E-mail :  hr.1_mika@mika.co.th

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 ผู้จัดการสาขา 30 ป.ตรีทุกสาขา ช/ญ 23-40 ปี  - มีประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีก 1-2 ปี
เทสโก้ โลตัส เอ๊กซ์เพรส ตำมโครงสร้ำง

2 ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 80 ป.ตรีทุกสาขา ช/ญ 21-35 ปี ของบริษัท  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
เทสโก้ โลตัส เอ๊กซ์เพรส ยินดีรับปริญญาตรีจบใหม่

3 พนักงานประจ าสาขา 80 ม.3-ป.ตรี ช/ญ 18-35 ปี 10000 ข้ึนไป  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
จังหวัดนนทบุรี ทุกสาขา ยินดีรับปริญญาตรีจบใหม่/ท างานเป็นกะได้

4 ผู้ช่วยผู้จัดการ 60 ป.ตรี ช/ญ 23-30 ปี ตำมโครงสร้ำง  - สามารถท างานเป็นกะและย้ายงานได้
ฝ่ายอาหารสด ของบริษัท ยินดีรับปริญญาตรีจบใหม่/ท างานเป็นกะได้

5 เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง 40 ปวช.ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 11000 ข้ึนไป  - สามารถท างานเป็นกะได้ 
(ประจ าสาขา/หน่วยเคล่ือนท่ี)

6 ผู้จัดการร้านยา 20 ป.ตรี ช/ญ 23-40 ปี ตำมโครงสร้ำง  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
เภสัชกรประจ าร้านยา มีใบประกอบ ค่ำใบฯ 13000 ยินดีรับเภสัชกรจบใหม่

7 Management 60 ป.ตรีทุกสาขา ช/ญ 23-30 ปี  - มีความเป็นผู้น า ท างานเป็นกะได้
Trainee-Store Manager ตำมโครงสร้ำง รักงานบริการ โอนย้ายไปต่างจังหวัดได้

8 Graduate-Operation 30 ป.ตรี ช/ญ 23-30 ปี ของบริษัท  - ปฏิบัติงานประจ าคลังสินค้า
Team Manager โลจิสติกส์ ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

รวม 400
สวัสดิกำร : โบนัส ค่ำรักษำพยำบำล ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ

          บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด (เทสโก้ โลตัส)
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้าปลีก-ร้านสะดวกซ้ือ

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณสุริยวงศ์   โทร. 02-797-9000 ต่อ 4510  E-mail : suriwong.yodchalood@th.tesco.com

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 พนักงานตรวจสอบ 20 ไม่จ ากัดวุฒิ ช/ญ 18 ปีข้ึนไป 15000.++  - สามารถส่ือสารกับผู้อ่ืนได้ดี
สภาพรถก่อนรับท าประกันภัย มีใบขับข่ีและยานพาหนะของตัวเอง

2 พนักงานตรวจสอบ 20 ปวช.-ป.ตรี ช/ญ 25 ปีข้ึนไป 15000-50000  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์บริษัทฯอบรมให้

อุบัติเหตุรถยนต์ (Servey) มีใบขับข่ีและยานพาหนะของตัวเอง
3 Business 2 ป.ตรีข้ึนไป ช/ญ 25 ปีข้ึนไป ตามตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Representative รับผิดชอบงานขายให้เป็นไปตามเป้าบริษัท
4 Call Center Agent 7 ปวช.-ป.ตรี ช/ญ 20-30 ปี 12000-15000  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5 พนักงานคีย์ข้อมูล 5 ไม่จ ากัดวุฒิ ช/ญ 18-30 ปี 12000.+  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
รวม 34

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ

บริษัท เอนน่ีแวร์ ทูโก จ ำกัด
ประเภทกิจกำร พัฒนาระบบซอฟแวร์

ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณรีญำริกำ  โทร. 02-642-4711-2  E-mail :  hr@anywheretogo.com
สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 69/9 ซอยราชวิถี 1 ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน
(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

ประจ ำออฟฟิต-คลังสินค้ำ
1 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 10 ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 20 ปีข้ึนไป

คุณภาพ QC
2 เจ้าหน้าท่ีสแกนสินค้า 5 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 20 ปีข้ึนไป
3 เจ้าหน้าท่ีบัญชี ปวส.ข้ึนไป ช/ญ 20 ปีข้ึนไป
4 เจ้าหน้าท่ีวางแผน ป.ตรี ช/ญ 22 ปีข้ึนไป ตำมโครงสร้ำง

การผลิต ของบริษัท ประกันสังคม เบ้ียขยัน
5 เจ้าหน้าท่ีแพทเทิร์น ป.ตรี ช/ญ 22 ปีข้ึนไป กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
6 เจ้าหน้าท่ี Display ป.ตรี ช/ญ 22 ปีข้ึนไป ตรวจสุขภำพประจ ำปี
7 ช่างประจ าอาคาร ปวช. ช 18 ปีข้ึนไป เงินปรับประจ ำปี

(ช่างไฟ/ช่างแอร์/ช่างเฟอร์นิเจอร์) ค่ำกะ ค่ำเดินทำง
8 พนักงานเย็บ 50 ไม่จ ากัดวุฒิ ช/ญ 18 ปีข้ึนไป
9 พนักงานท่ัวไป 50 ไม่จ ากัดวุฒิ ช/ญ 18 ปีข้ึนไป

ประจ ำ Shop นำรำยำ (ตำมสำขำ)
10 แคชเชียร์ 20 ปวช.ข้ึนไป ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ตำมโครงสร้ำง
11 พนักงานผู้ช่วยขาย 20 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ ของบริษัท
12 เจ้าหน้าท่ีสต็อก 20 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ

รวม 175

บริษัท นำรำยณ์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากผ้า

ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณอนันต์ คุณอิศรินทร์  โทร. 02-502-2000 ต่อ 152  E-mail :  recruit@naraya.com

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ

สถำนท่ีต้ัง เลขท่ี 220/4 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เพศ อำยุ



จ ำนวน อัตรำ เง่ือนไข/ประสบกำรณ์ท ำงำน

(อัตรำ) ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร

1 พนักงานแคชเชียร์ 50 ม.6 ข้ึนไป ญ 18-35 ปี 12500 ข้ึนไป  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
การเงิน

2 พนักงานขาย 50 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18-40 ปี 12000 ข้ึนไป  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
จัดเรียงสินค้า

3 พนักงานบริการจราจร 30 ไม่จ ากัดวุฒิ ช 18-40 ปี 12000 ข้ึนไป  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
ลานจอด

4 เจ้าหน้าท่ีคอลโทรล 30 ปวช.ข้ึนไป ช 18-35 ปี 10000 ข้ึนไป  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
ตรวจรับสินค้า

5 พนักงานบริการอาหาร 30 ม.3 ข้ึนไป ช/ญ 18-40 ปี 12000 ข้ึนไป  - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์

รวม 190
สวัสดิกำร : ค่ำรักษำพยำบำล ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โบนัส ฯลฯ

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด สำขำงำมวงศ์วำน
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้าปลีก

สถำนท่ีต้ังเลขท่ี 30/39-50 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ คุณปองพล  โทร. 02-555-1340  E-mail : phongphon.pra@themall.co.th

ท่ี ช่ือต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ





 - มีประสบการณ์ PHP Java Script Oracle



 









 - มีประสบการณ์และความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
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