
หนา้ที ่1 ต าแหน่งงานตา่งจังหวดั เดอืนตลุาคม 2560

ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ พนักงานฝ่ายผลติ 100 ช 20-38 ป.6+ 320/ว

พนักงาน QC 10 ช 20-38 ม.3+ 320/ว

พนักงานซ่อมบ ารุง 20 ช 20-38 ม.6+ 1,300/ด

บริษทั สยามรุ่งเรืองฟู้ด แอนด์เบเกอร่ี จ ากดั พนักงานฝ่ายผลติ 20 ช/ญ 18+ ป.6+ 310/ว

พนักงานโหลด 20 ช/ญ 18+ ป.6+ 310/ว

พนักงานส่งของ 20 ช/ญ 18+ ป.6+ 310/ว

บริษทั สยามโคลทติง้ซัพพลายเออร์ จ ากดั ช่างเยบ็ 200 ช/ญ 18+ ป.6+ 500-1000/ว

39/100-101 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พ่อบ้าน 4 ชาย 18+ ป.6+ 370/ว

พนักงานฝึกเยบ็ 30 ช/ญ 18+ ป.6+ 310/ว

ช่างตัดผ้า 2 ช 20+ ป.6+ 350/ว

พนักงานฝ่ายผลติ 10 ช 20+ ป.6+ 310/ว

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 1 ญ 20+ ป.ตรี 15,000/ด

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ญ 20+ ปวส.+ 10,000/ด

ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวช.+ 12,000/ด

บริษทั ยเูนีย่นซิป จ ากดั ช่างกล 10 ช 18+ ปวช.+ 12,000/ด

ช่างยนต์ 10 ช 18+ ปวช.+ 12,000/ด

ช่างอเิลคทรอนิกส์ 10 ช 18+ ปวช.+ 12,000/ด

พนักงานฝ่ายผลติ 20 ช 18+ ป.6+ 310/ว

เลขานุการ 1 ญ 18+ ป.ตรี 12,000/ด

 สถานที่ตั้ง  142  ซอยลาดพร้าว 80 (จนัทิมา) แยก 22  ถนน

ลาดพร้าว  แขวง/ต าบล  วงัทองหลาง  เขต/อ าเภอ  วงั

ทองหลาง  จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณย์ี  10310 

 ช่ือบุคคลที่ติดต่อได้  นายสิทธโชค  เกดิทรัพย์  ต าแหน่ง 

ผู้จดัการฝ่ายบุคคล  โทรศัพท์  0-2514-7555  Fax. 

0-2514-7570  Mail.Sidteechok¬¬_zip@venus.th.com

หอพักฟรี เงินเดือน มีโบนัส มีค่าเข้ากะ ชุด

ฟอร์ม รถรับส่ง เงินช่วยเหลือกรณปีระสพ

เหตุต่างๆ

ม.2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร74000 โทร. 

034-490-139

 ม.3 ต.นาด ีอ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 โทร.034-834-475



หนา้ที ่2 ต าแหน่งงานตา่งจังหวดั เดอืนตลุาคม 2560

ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บริษทั นิเด็ค อเีลค็ โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้จดัการฝ่าย Production control 1 ญ 33-45 ป.ตรี

วศิวกร 20 ช/ญ 20-33

ป.ตรี ไฟฟ้า,อเีล้คท

รอฯ

ช่างเทคนิค 30 ช 20-35

ปวส.ไฟฟ้า อเีลค็

ทรอฯ

พนักงานSale 1 ญ 22-36

ป.ตรี การตลาด การ

จดัการ

พนักงายPC 1 ญ 22-37

ป.ตรี การตลาด การ

จดัการ

บริษทั เอสเอบีเอาว์ซอส จ ากดั (ในเครือโอสถสภา) พนักงานขายฝึกหัด(M150) 100 ช/ญ 20-35 ม.3+ 20,000/ด สามารถออกงานต่างจงัหวดัได้

พนักงาน PC ประจ าร้าน 20 ญ 18-30 ม.3+ 9,300/ด ประจ าห้างสรรพสินค้า

ผู้ช่วยขาย(ขบัรถ M150) 100 ช 20-40 ม.3+ 15,000/ด มีใบอนุญาตขบัรถยนต์ ประเภท 1-2

บริษทั เค.ซี.ไอ.เอน็จเินียร์ร่ิง จ ากดั ช่างไฟฟ้า 3 ช 21-40 ปวช.+ 12,000-14,000/ด

พนักงานขบัรถ 1 ช 21-40 ป.6+ 9,500-10,000/ด

ช่างเช่ือม 3 ช 21-40 ป.6+ 10,000-11,000/ด

ผู่ช่วยช่าง 2 ช 18-40 ป.6+ 9,300-10,000/ด

บริษทั น า้ตาลสิงห์บุรี จ ากดั คนงานทั่วไป 50 ช/ญ 18+ ปวช-ป.ตรี 17,000-21,000/ด

24/2 ม.2 ต.ไม้ดดั อ.บางระจนั จ.สิงห์บุรี 16130                

โทร. 036591475 ต่อ 6060
ตามโครงสร้างของบริษทั

81/9 ม.2ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุทธานี  โทร.02-9791404
ตามโครงสร้างของบริษทั

44 ม.9 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัยจ.พระนครศรีอยทุธยา 13120

 โทร.035-330742-5 f 035-330746 ระบบโครงสร้าง

 และ

ประสบการณ์ 

บริษทั

เบีย้ขยนั 600,700,9000 /เดือน ค่าครองชีพ 

1,000 บาท/เดือน ค่าอาหาร 25/วนั ชุด

พนักงาน 2 ชุด/ปี โบนัส 15,000 บาท/ปี ค่า

กะกลางคืน 35บาทบาท /วนั

348 ถ.รามค าแหง แขวงหัวมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240  โทร.02-3511565  mail =

kampanart.pie@sotspa.com



หนา้ที ่3 ต าแหน่งงานตา่งจังหวดั เดอืนตลุาคม 2560

ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บริษทั เอส พี อ ีเอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั หัวหน้าแผนกวศิวกรรม 2 ช 35+ ป.ตรี 30,000+/ด ทุกต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่วศิวกรเขยีนแบบ/คุมการผลติ 5 ช 25+ ป.ตรี 17,000+/ด 1.เบีย้ขยนั

ผู้จดัการด้านคุณภาพ /QMR 2 ช/ญ 35+ ป.ตรี 30,000+/ด 2.ชุดยนูิฟอร์ม

เจ้าหน้าที่DCC/ISO 2 ช/ญ 27+ ปวส.+ 15,000+/ด 3.รถรับ-ส่ง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลติ 2 ช/ญ 30+ ปวส.+ ตามตกลง 4.อุปกรณ์เซฟตี้

เจ้าหน้าที่ QA/QC 5 ช 25+ ปวส.+ 12,000+/ด 5.โอทีไม่จ ากดั

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 5 ช/ญ 25+ ปวส.+ 15,000+/ด 6.ประกนัสังคม

หัวหน้าคลงัสินค้า 2 ช 35+ ป.ตรี ตามตกลง 7.ปรับเงินประจ าปี

เจ้าหน้าที่คลงัสินค้า 5 ช 25-35 ปวส.+ 12,000+/ด 8.โบนัสตามผลประกอบการ

หัวหน้าแผนกการตลาด 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตามตกลง 9.กฬีาสี ตรวจสุขภาพประจ าปี

เจ้าหน้าที่การตลาด/ต่างประเทศ 5 ช/ญ 25-35 ปวส.+ 15,000+/ด

เจ้าหน้าที่ควบคุมเคร่ือง CNC 3 ช 27+ ปวส.+ ตามประสบการณ์

ช่างเช่ือม/กลงึ /เจยีร์ 20 ช 30+ ไม่จ ากดั 12,000+/ด

พนักงานขบัรถ 6 ล้อ 5 ช 27 ไม่จ ากดั 12,000+/ด

พนักงานขบัรถโฟล์คลฟิ 2 ช 27 ไม่จ ากดั 12,000+/ด

13/5 ถ.ทางหลวงชนบท ปท.3004 ต.บึงก าพร้อย อ.ล าลูกกา 

จ.ประทุมธานี 12150 โทร.089-5068660//098-195-1017



หนา้ที ่4 ต าแหน่งงานตา่งจังหวดั เดอืนตลุาคม 2560

ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บริษทั  ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม  จ ากดั

หวัหนา้แผนกพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 2  อตัราเงินเดือนพิจารณาตามวฒิุและประสบการณ์

หวัหนา้แผนกวิศวกรรม 5  เงินค่าเขา้กะตามต าแหน่งงาน , ค่าล่วงเวลา

หวัหนา้แผนก  Production / QC 5 ประกนัสงัคม,ค่ารักษาพยาบาล

2  เงินช่วยงานมงคลสมรส , งานศพ

1  ประกนัชีวิต , AIA. , กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

1  จดัเท่ียวประจ าปี, จดังานเล้ียงปีใหม่,จดักีฬาภายใน

1  ระดบัหวัหนา้แผนกข้ึนไป มีหอพกั, ค่าอาหารฟรี

2 ชุดท างาน

6  เงินพิเศษส าหรับหวัหนา้แผนกท่ีท างานเกิน 8 ชัว่โมง

10 การฝึกอบรม

10 สหกรณ์ออมทรัพย(์กูเ้งินยมือตัราดอกเบ้ียต ่า)

2 จ านวนวนัลาพกัร้อนสามารถสะสมได้

3

2

2

2

2

ปวช. ข้ึนไป ทุกสาขา มีประสบการณ์งานดา้นจดัซ้ืออยา่งนอ้ย 1 ปี

สญัชาติไทย   จบเอกสาขาพม่าหรือภาษากมัพชูา มีสามารถ พดู อ่าน เขียนไดเ้ป็นอยา่งดี

ปวส. ข้ึนไป  สาขาช่างอุตสาหกรรม  มีทกัษะการส่ือสารและประสานงาน

ป.ตรี ทุกสาขา  มีประสบการณ์งานดา้นจดัซ้ืออยา่งนอ้ย 1 ปี สามารถใชภ้าษาองักฤษได้
เป็นอยา่งดี

ป.ตรี   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมอาหารหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ป.ตรี  สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร   หรือคอมพิวเตอร์   สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ป.ตรี  วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขา  ไฟฟ้า, เคร่ืองกล   หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง

ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เคมี  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ

เจา้หนา้ท่ีแรงงานสมัพนัธ ์( ล่ามพม่า/ล่ามกมัพูชา  )

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบงานรักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น

ปวช. ข้ึนไป สาขาช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง

ปวช. ข้ึนไป สาขาช่างอุตสาหกรรม, ช่างยนต,์ช่างกล,ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ป.ตรี สาขาอาชีวอนามยัหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ป.ตรี สาขานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถท างานสลบักะได้

ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมอาหาร และ วิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ป.ตรี  วิศวกรรมศาสตร์  สาขาเคร่ืองกล,  ไฟฟ้า, อุตสาหการ  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ป.ตรี ทุกสาขา  มีประสบการณ์งานดา้นจดัซ้ืออยา่งนอ้ย 1 ปี สามารถใชภ้าษาองักฤษได้
เป็นอยา่งดี

เจา้หนา้ท่ีบุคคล

เลขที่    30 / 2  หมู่ที่ 8   ถนน เศรษฐกจิ1 ต. ท่าทราย  อ.

เมือง       จ. สมุทรสาคร     74000     คุณวรารัตน์  จเีจยีก ,  

คุณสุภาวลัย์      เครือไชย        โทรศัพท์  085-4802144,  

034-816441-6  ต่อ   230, 239      โทรสาร  034-425459

ผูช่้วยหวัหนา้แผนก  Production / QC

ช่างไฟฟ้า / ช่างควบคุมหมอ้ไอน ้า / ช่างอิเลก็ทรอนิกส์

ช่างเทคนิคดูแลเคร่ืองจกัร ,ช่างเทคนิคซ่อมบ ารุง , ช่างเคร่ืองจกัรบรรจุ

พยาบาล  วิชาชีพ

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั   วิชาชีพ

หวัหนา้แผนกจดัซ้ือทัว่ไป/จดัซ้ือปลาในประเทศ

หวัหนา้แผนกจดัซ้ือต่างประเทศ

ผูจ้ดัการแผนกปิดฉลาก

ผูจ้ดัการแผนกประสานงานโครงการ

ผูช่้วยหวัหนา้แผนกวิศวกรรม



หนา้ที ่5 ต าแหน่งงานตา่งจังหวดั เดอืนตลุาคม 2560

ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บริษทั  ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม  จ ากดั ฝ่ายผลิต จ านวนมาก 500 ช/ญ 18+ ม.3+ 301/ว มOีT

ฝ่ายQC 50 ช/ญ 18+ ม.+ 301/ว เงินพิเศษตามต าแหน่งงาน

ฝ่ายคลงัสินคา้ 50 ช/ญ 18+ ม.+ 301/ว เงินค่าเขา้กะกลางคืน

พนกังานขบัรถยก 26 ช/ญ 18+ ม.+ 301/ว ประกนัสงัคม

เงินช่วยงานมงคลสมรส , งานศพ

ประกนัชีวิต

ชุดท างาน

การฝึกอบรม

จดัเท่ียวประจ าปี

จดังานเล้ียงlสงัสรรคปี์ใหม่

จดักีฬาภายใน

เงินเกษียญอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย(์กูเ้งินยืมอตัรา
ดอกเบ้ียต ่า)

เลขที่    30 / 2  หมู่ที่ 8   ถนน เศรษฐกจิ1 ต. ท่าทราย  อ.

เมือง       จ. สมุทรสาคร     74000     คุณวรารัตน์  จเีจยีก ,  

คุณสุภาวลัย์      เครือไชย        โทรศัพท์  085-4802144,  

034-816441-6  ต่อ   230, 239      โทรสาร  034-425459
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ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บริษทั เอเอสเอม็ แมนเสเมนท์ จ ากดั พนักงานรักษาความปลอดภยั G G 50 ช/ญ 18-45 ม.3+ 460-560/ว

พนักงานรักษาความปลอดภยั A G 50 ช/ญ 18-45 ม.3+ 400-450/ว

พนักงานบริการตรวจค้นผู้โดยสาร 50 ช/ญ 18-45 ปวช.+ 440-540/ว

บริษทั รักษาความปลอดภยั การ์ดฟอร์ซ จ ากดั เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภยั 100 ช/ญ 18-50 ป.6 454-506/ว

บริษทั ซัสโก้ ผู้จดัการแผนกน า้มัน 1 ช / ป.ตรี ตามตกลง

ผู้จดัการสถานีบริการ 50 ช/ญ ปวส. ตามตกลง

ผู้จดัการร้านสะดวกซ้ือ 50 ช/ญ ปวส. ตามตกลง

ผู้ช่วยผู้จดัการร้านสะดวกซ้ือ 50 ช/ญ ปวส. ตามตกลง

พนักงานทรัพยากรบุคคล 50 ช/ญ ป.ตรี ตามตกลง

พนักงานบัญชี 2 ช/ญ ปวช. ตามตกลง

ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช/ญ ปวช. ตามตกลง

พนักงานธุรการ 1 ญ ปวส. ตามตกลง

พนักงานรับส่งเอกสาร 1 ช ม.3 ตามตกลง

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ก.ม.5 ถ.บางนา-ตราด แขวงบาง

นา เขตบางนา กทม.10260 คุณน้อย 086-7721476

139 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 

กทม.10140 โทร.02-4280029 ต่อ917

102 ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลงิเตย กรุงเทพฯ

10110 โทร.081-811-7736/081-848-7008
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ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บริษทั วีนสัชูส์ จ  ากดั บางนา-ตราด กม.36 พนกังาน 1000 ช/ญ 18-35 ไม่จ  ากดั 300/ว8 ชม. มีหอพกัให้น ้าไฟฟรี

ช่างเทคนิคโรงงาน 50 ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส.

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ  ากดั ผูจ้ดัการศนูยก์ระจายสินคา้ 2 ช/ญ 30 ปีข้ึนไป ป.ตรี 40,000++ โบนสัประจ าปี,-กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

Audit 2 ช   28 - 35 ป.ตรี 20,000++ ท่ีพกัฟรี/คา่เดินทางฟรี(บางต าแหน่ง)

พนกังานขาย หน่วยรถเงินสด 20 ช/ญ 23-35 ม.6 15,000-20,000 กองทุนเงินทดแทน,-คา่ครองชีพ

พนกังานขบัรถ หน่วยรถเงินสด 20 ช 23-35 ม.3 13,000-16,000 เงินช่วยเหลืองานแต่ง/งานศพ,-ยนิูฟอร์ม

พนกังานคลงัสินคา้ 2 ช 20-30 ม.3 10,000++ งานเล้ียงปีใหม่

เจา้หนา้ท่ีบุคคล (สรรหาและว่าจา้ง)
2 ช/ญ 24 - 32 ป.ตรี ตามตกลง

สามารถท างานต่างจงัหวดัได,้อธัยาศยัดี

เจา้หนา้ท่ีบญัชี 3 ช/ญ 24-32 ป.ตรี ตามตกลง กลา้พูด กลา้แสดงออก

พนกังานปฏิบติัการภาคสนาม (สาว
บาวแดง) 10 ช/ญ 18-30 ม.3 13,000++

มีความรับผิดชอบในงานท่ีท า

พนกังานขบัรถตูที้มงาน 10 ช/ญ 18-35 ม.3 14,000++

ผูช่้วยทีมสาวบาวแดง 3 ช/ญ 18 - 35 ม.3 13,000++

อาคาร 393 ชั้น 7-10 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร 02-6366111-082-4542444

555/64 ม.20 ซอย.รัตน์โชค6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 ผลิตกระติกน ้านอ้น/น ้าแขง็

ตามวุฒิ+
ประสบการณ์
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ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั มาก ช/ญ 22+ ปวส.+ 10,000+/ด มีท่ีพกัให้

มาก ช/ญ 18-55 ไม่จ  ากดั 300/ว มีท่ีพกัให้

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั หวัหนา้ทีมส่งเสริมการขาย 10 ช/ญ 30-40 ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสร้าง+คอมฯ

เจา้หนา้ท่ีประสานงานส่งเสริมการขาย 20 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสร้าง+คอมฯ

พนกังานทีมส่งเสริมการขาย 100 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตามโครงสร้าง+คอมฯ

ตามโครงสร้าง+คอมฯ

ตามโครงสร้าง+คอมฯ

ตามโครงสร้าง+คอมฯ

ตามโครงสร้าง+คอมฯ

ตามโครงสร้าง+คอมฯ

ตามโครงสร้าง+คอมฯ

เจา้หนา้ท่ีบญัชี/การเงิน 5 ช/ญ 23-30 ป.ตรีการเงินบญัชี ตามโครงสร้าง+คอมฯ

เจา้หนา้ท่ีธุรการ 5 ช/ญ 23-30 ป.ตรีการจดัการ ตามโครงสร้าง+คอมฯ

เจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและสถิติ 5 ช/ญ 23-30 ป.ตรี สถิติ ตามโครงสร้าง+คอมฯ

เจา้หนา้ท่ีบุคคล 5 ช/ญ 23-30 ป.ตรี รัฐศาสตร์ ตามโครงสร้าง+คอมฯ

ปวส.-ป.ตรี

10

5

ช/ญ

ผูจ้ดัการฝึกหดั(ประจ าสถานีบริการน ้ามนั
เพรียว ทัว่ประเทศ)

พนกังานบริการหนา้ลาน(รับคนพิการ) 
(ประจ าสถานีบริการน ้ามนัเพรียว ทัว่
ประเทศ)

ช/ญ

14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900 
คุณรัชดากรณ์  สมัมาชีท โทร 02-7855551 f 02-7855887

ป.ตรี คอมพิวเตอร์

-40 ปวส.-ป.ตรี

เจา้หนา้ทีมขาย(เอเยน่ต/์ออนเทรด/      
แคชแวน/horeca)

10 ช/ญ -35

23-30
เจา้หนา้ท่ีประสานงานโครงการเอเยน่ต/์
เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน

หวัหนา้ทีมขาย(เอเยน่ต/์ออนเทรด/      
แคชแวน/horeca)

1010 อ.ชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้น14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจกัร เขตจตุจกัร กทม.10900 คุณประยทุธ         หลา้มาชน

 โทร 02-5158600/085911-2620 /f02-7611818
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ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั พนกังานฝ่ายผลิต 500 ญ 18+ ม.3+ 305+/ว เบ้ียขนนั,คา่กะ,คา่ล่วงเวลา,รถรับส่ง

140  ม.2 ต.คลองจิก  อ.บางปะอิน ช่างเทคนิค 30 ช/ญ 18+ ปวส.+ 10,300/ด คา่ความยากของงาน,ขา้วสวยฟรีประกนัชีวิต

จ.พระนครศรีอยธุยา 13160  โทร.035-277603,035-278401 วิศวกร 80 ช/ญ 18+ ป.ตรี วิศวกรรม 20,000/ด กองส าลองเล้ียงชีพ,ชุดยนิูฟอร์ม ฟรี

บ.อาหารเบทเทอร์ จ  ากดั พนกังานผลิต 100 ช 18-40 ไม่จ  ากดั 300/ว คา่ล่วงเวลา 56.25 บ.คา่กะกลางคืน 30 บ.

212 ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสกั ต.ช่องสาริกา พนกังานอนามยั 5 ช 20-25 ม.3 300/ว คา่อาหารวนัละ 15 บ.เบ้ียขยนั 400-600/ด

อ.พฒันานิคม ลพบุรี โทร.036-638700-4 พนกังานคลงัสินคา้ 10 ช/ญ 20-25 ม.3 300/ว คา่จุดงาน 10-15/ว หอพกัคา่น ้า คา่ไฟ  ฟรี

คุณวิษณุ บนัลือเกรียงไกร โทร 058-904-6339 พนกังานแผนวิศวกรรม 10 22-30 ปวส/ช่างยนต/์ฯ 11,000/ด

คุณปิยะบุตร  ค  าประภา โทร 088-491-5868 เจา้หนา้วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 2 25-35
food science 
technology ตามตกลง

วิศวกร 1 25-35 ไฟฟ้า/เคร่ืองกล ตามตกลง

ผช/หวัหนา้ส่วนการผลิต 1 ช 25-35 วิทยศ์าตรส์/อาหาร ตามตกลง

ผช/หวัหนา้ส่วนอนามยั 1 ช/ญ 25-35 เทคโนโลยีอ่าหาร ตามตกลง ชุดท างาน ขา้วสวย ฟรี

บริษทั ดับ๊เบิล้เอ Double A 1991 จ ากดั
ผจก.บริหารตวัแทนอ าเภอ เช่าปลูกตน้
กระดาษ

200 ช/ญ 22-30 ปวสป.ตรี/เกรด 2.5+ ปวส=17,000-21,000/ด,ป.ตรี=23,000-27,000/ด-ทุกภาค

207  ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธ ์จ.ปราจีน 25140 ผจก.บริหารตวัแทนอ าเภอซ้ือไม้ 50 ช/ญ 22-30 ปวสป.ตรี/เกรด 2.5+ ปวส=17,000-21,000/ด,ป.ตรี=23,000-27,000/ด -ทุกภาค

คุณสิทธินนัท ์08-5835-2025 ,0-3720-8840 จทน.แปลงปลูกพืชพลงังาน 100 ช/ญ 22-30 ปวสป.ตรี/พืชศาตร์ ปวส=17,000-21,000/ด,ป.ตรี=23,000-27,000/ด-ชลบุรี-โคราช

200 ช/ญ 18-25 ปวส/สุกสาขา เกรด3. 11,000-20,000/ด ปฎิบติังานพ้ืนท่ี จ.ปราจีน,จ.ฉะเชิงเทรา

พนกังานฝ่ายผลิต 200 ช/ญ 18-25 ป.6+
300/ว+OTละ3-4

 ชม./ว
ปฎิบติังานพ้ืนท่ี จ.ปราจีน,จ.ฉะเชิงเทรา

พนกังานขบัรถบรรทุก 100 ช/ญ 22-45 ป.6+ 15,000-30,000/ด มีใบอนุชนิดท่ี 2,3,4 +เงินช่วยเหลือคา่เช่าบา้น

บริษทัฯ มีความประสงครั์บผูพิ้การ ระดบั 5 (สติปัญญา) เขา้
ท  างาน

เจา้หนา้ท่ีบญัชี ช่างซ่อมบ ารุง เจา้ท่ีซ่อม
บ ารุง พนกังาน office
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ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บริษทั ไทยยเูนี่ยน โฟรเซ่นโปรดกัส์ จ ากดั พนกังานฝ่ายผลิต ปลาทูน่า 50 ช/ญ 18+ ไม่จ  ากดั 301/ว โบนสั,เบ้ียขยนั250-800/ด/คา่เขา้กะ30บ.เงินพิเศษ50

72/1 ซ.ธนาคารทหารไทย ถ.เศรษฐกิจ1 พนกังานฝ่ายผลิต ปลาซาดีน 50 ช/ญ 18+ ไม่จ  ากดั 301/ว โบนสั,เบ้ียขยนั250-800/ด/คา่เขา้กะ30บ.เงินพิเศษ50

ต.ท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 พนกังานฝ่ายผลิต ปลาหมึก 30 ช/ญ 18+ ไม่จ  ากดั 301/ว โบนสั,เบ้ียขยนั250-800/ด/คา่เขา้กะ30บ.เงินพิเศษ50

โทร.034-816500 ต่อ 2329 พนกังานฝ่ายผลิต สินคา้เพ่ิมมูลคา่ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ  ากดั 301/ว โบนสั,เบ้ียขยนั250-800/ด/คา่เขา้กะ30บ.เงินพิเศษ50

พนกังานควบคุมคุณภาพ 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 301/ว โบนสั,เบ้ียขยนั250-800/ด/คา่เขา้กะ30บ.เงินพิเศษ50

พนกังานฝ่ายวิศวกรรม 10 ช 21+
ปวช.ไฟฟ้า/ช่างกล

โรงงาน 301/ว โบนสั,เบ้ียขยนั250-800/ด/คา่เขา้กะ30บ.เงินพิเศษ50

พนกังานคลงัสินคา้(เช็คเกอร์) 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 301/ว โบนสั,เบ้ียขยนั250-800/ด/คา่เขา้กะ30บ.เงินพิเศษ50

พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท์ 5 ช 20+ ไม่จ  ากดั 301/ว โบนสั,เบ้ียขยนั250-800/ด/คา่เขา้กะ30บ.เงินพิเศษ50

พนกังานเอกสารและตวัเลข 5 ช/ญ 20+ ม.3+ 301/ว โบนสั,เบ้ียขยนั250-800/ด/คา่เขา้กะ30บ.เงินพิเศษ50

พนกังานขบัรถ 4 ลอ้ 6 ลอ้ 10 ลอ้ 5 ช 20+ ไม่จ  ากดั 301/ว โบนสั,เบ้ียขยนั250-800/ด/คา่เขา้กะ30บ.เงินพิเศษ50

บ.ลนิฟอกซ ทรานสปอร์ต(NRN) พนกังานขบัรถ 4 ลอ้ 10 ลอ้18 ลอ้ 50 ชาย 18-50 ป.6+ 20,000-34,000/ด มีใบขบัข่ี ชนิดท่ี 2 /3 /4

1768 ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง กทมฯ 10310 พนกังานติดรถบรรทุก 20 ชาย 18-50 ป.6+ 12,000-14,000/ด

คุณรัตน์ติยา เสวตวงษ ์081-4574179, 035 740841 พนกังานคลงัและจดัเรียงสินคา้ 20 ชาย 18-50 ป.6+ 11,000-13,000/ด

บ.นครชัยทัวร์  จ ากดั พนกังานขบัรถทวัร์ 20 ช 27+ ไม่จ  ากดั 21,000+/ด มีใบอนุญาต ชนิดท่ี2 ข้ึนไป

1536-38  ถ.มิตรถาพ ต.ในเมือง อเมือง พนกังานบริการบนรถทวัร์ 26 ช/ญ 18+ ไม่จ  ากดั 13,000+/ด

จ.นครราชสีมา  30000 เจา้หนา้ท่ีจ  าหน่ายตัว๋ 4 ช/ญ 18+ ไม่จ  ากดั 12,000+ วุฒิ ป.ตรีเร่ิมท่ี 14,000/ด

โทร 044-261-555 ต่อ 23 เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ 4 ชาย 18+ ไม่จ  ากดั 12,000+ วุฒิ ป.ตรีเร่ิมท่ี 14,000/ด

ผูช่้วยนายท่า 1 ชาย 18+ ไม่จ  ากดั 12,000+ วุฒิ ป.ตรีเร่ิมท่ี 14,000/ด

นายท่า 1 ชาย 18+ ไม่จ  ากดั 16,000+/ด
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ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บริษทั ไทยบริดจสโตน จ ากดั พนกังานผลิต 500 ชาย -30 ม.3+ 9,000+/ด

75 ม.2 ถ.พหลโยธิน กม.82 ต.ไผต่  า อ.หนองแค เจา้หนา้ท่ีวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ชาย 25 ป.ตรี 15,000+/ด

จ.สระบุรี 18140  คุณชมภูนุช ค  านวณ เจา้หนา้อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 ช/ญ -25 ป.ตรี 15,000+/ด

โทร036-325101-6Fax036-325107 เจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชาย -25 ป.ตรี 15,000+/ด

เจา้หนา้ท่ีบ  ารุงรักษาเคร่ืองจกัรไฟฟ้า 3 ชาย -27 ปวส. 15,000+/ด

เจา้หนา้ท่ีบ  ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล 3 ชาย 27 ปวส. 15,000+/ด

บริษทั ปัณณวชิญ์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั ช่างปรับอากาศ 10 ชาย ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั 10,000-25,000/ด

145/73 ม.10 ต.บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ช่างไฟฟ้า 6 ชาย ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั 10,000-25,000/ด ขบัรถยนตเ์กียร์ธรรมดาได,้มีท่ีให้พกัฟรี

โทร:08-7999-5356,08-6329-7595 Fax:02-976-5815 ผูช่้วยช่าง 6 ชาย ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั 10,000-15,000/ด

บ.เอเชีย ซิเคยีวริตี ้เมเนจเม้นท์ จ ากดั เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 50 ช/ญ 18-35 ปวช.+ 440-540/ว ชายสูง 165 ชม.+ หญิงสูง 155 ชม.+

พนกังานรักษาความปลอดภยัสายการบิน 200 ช/ญ 18-45 ป.6+ 460-540/ว ชายสูง 165 ชม.+ หญิงสูง 155 ชม.+

พนกังานตรวจคน้ผูโ้ดยสาร 150 ช/ญ 20-35 ม.6+ 462/ว ชายสูง 165 ชม.+ หญิงสูง 155 ชม.+เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั(General 
Guard 200 ช/ญ 18-45 ป.6+ 462-572/ว

บริษทัโออชิิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผูช่้วยผูจ้ดัการร้านฝึกหดั 100 ช/ญ 20-26 ป.ตรี 15,700+/ด สามารถไปประจ าสาขาท่ีไดรั้บมอบหมายได้

57 อาคาร พาร์คเวนเจอร์ ชั้น 19-20 ถ.วิทยุ พนกังานเสิร์ฟ 100 ช/ญ 20-45 ม.3 10,700+/ด ทุกต าแหน่งไม่จ  าป็นตอ้งมีประสบกสรณ์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั พนกังานรายชัว่โมง 100 ช/ญ 20-45 ม.3 42/ชม. รักงานบริการและท างานเป็นกะได้

กรุงเทพฯ 10330 โทร: 02-7588758-60

พนกังานตอ้นรับ 100 ช/ญ 20-45 ม.3 10,700+/ด

ผูช่้วยกุก๊ 100 ช/ญ 20-45 ม.3 10,700+/ด

ส านกังานสุวรรณภูมิ A1-021 Concourse  ท่าอาการสุวรรณ
ภูมิต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

10540 โทร.081-7556017,02-1346503 คุณดลฤดี
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ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

ผลติภณัฑ์อาการเซ็นทรัล ผจก.งานผลิต 40 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 9,000+/ด

7/3 ม.1 ถ.ผหลโยธิล ต.คลองหน่ึง อ.คลองหน่ึง ผจก.งานประกนัคุณภาพ 20 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 9,000+/ด

จ.ปทุมธานี 12120  02-5168811 พนกังานช่าง/วิศวกรรม 20 ช/ญ 21-40 ปวช 9,000+/ด

ประเภทกิจการ: แปรรูปเน้ือไก่ พนกังานบุคคล/ธุรการ 10 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 9,000+/ด

คุณธนสร 034-643-054 f 034-643-587 พนกังานขายและการตลาด 10 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 9,000+/ด

ประเภทกิจการ: ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ พนกังานรายวนั 500 ช/ญ 18+ ม.3 300/ว

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) พนกังานฝ่ายผลิต 200 ช/ญ ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั 400+/ว ·       ห้องพยาบาลเปิด 24 ชัว่โมง

333,333/1-2 ม.9 ถ.สีคิว้-เดชอุดม ต.ท่าเยีย่ม อ.โชคชยั

จ.นครราชสีมา 30190 044-202333ต่อ2070,2040

บริษทั ซีพี ออล์ จ ากดั(มหาชน)7ELEVEN เจา้หนา้ท่ีประสานงาน 15 ช/ญ 22-28 ป.ตรี 15,000+/ด สาขาบญัชี/การเงิน เกรดเฉล่ีย2.75+

283 อาคารศรีบุญเรือง1 ชั้นท่ี 7 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก เจา้หนา้ท่ีสถิติ 15 ช/ญ 22-28 ป.ตรี 15,000+/ด สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เกรดเฉล่ีย2.75+

กรุงเทพ ์10500 คุณสุฤษฎ์ิ โทร: 09-1004-7583 วิศวกร/วิศวกรจดัซ้ือ 15 ช/ญ 22-28 ป.ตรี 15,000+/ด สาขาไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหกรรม,อิเลก๊ทรินิค

ประเภทกิจการ: ธุรกิจคา้ปลีก เจา้หนา้ท่ีแฟรนไชน์ 15 ช/ญ 22-28 ป.ตรี 15,000+/ด สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ,การจดัการ,

พนกังานประจ าร้าน 300 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส 10,000/ด สุขภาพแขง็แรง,รักงานบริการ

นกัศึกษาฝึกงาน 50 ช/ญ 18+ ม.3-ปวส 40/ชม. สุขภาพแขง็แรง,รักงานบริการ

แม่บา้นประจ าสาขา 50 ช/ญ 35+ ป.6-ปวส 40/ชม. สุขภาพแขง็แรง,รักงานบริการ

เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรบุคคล 20 ช/ญ 22-28 ป.ตรี 15,000+/ด สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง

เจา้หนา้ท่ีบญัชี/การเงิน 15 ช/ญ 22-28 ป.ตรี 15,000+/ด สาขาบญัชี/การเงิน เกรดเฉล่ีย2.75+

เจา้หนา้ท่ีส ารวจพ้ืนท่ี 15 ช/ญ 22-28 ป.ตรี+ 15,000+/ด
สาขาบญัชี/การเงิน เกรดเฉล่ีย2.75+ออก
พ้ืนท่ีได้

·       มีรถรับ-ส่ง ฟรี    ประกนัอุบติัเหตุ 
200,000 บาท
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ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา

บริษทั เอส ดบับลวิ เทเทิลดาวน์ จ ากดั เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 50 ชาย 20-55 ป.6 13,500+/ด

44 ซ.ทวีวฒันา 22 ถ.เลียบคลองทวีวฒันา หวัหนา้ รปภ. 20 ช/ญ 28-55 ม.3+ 15,000+/ด

แขวงศาลาธรรมมสพน์ เขตทวีวฒันา กทม.10170 สายตรวจ 2 ช 25+ ปวส. 11,000+/ด

โทร 02-4415437 Fax 02-4415437

บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแพคเจอร่ิง พนกังานผลิต 100 ชาย ไม่เกิน30ปี ม.3ข้ึนไป 340/ต่อวนั ทดลองงานแลว้ปรับ 375/วนั

(ประเทศไทย)จ ากดั พนกังานฝ่ายผลิตแผนกQA 1 ชาย ไม่เกิน30ปี ม.6ข้ึนไป 340/ต่อวนั ทดลองงานแลว้ปรับ 375/วนั

700/622 ม.4 ต.บา้นเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 พนกังานฝ่ายผลิตแผนกคลงัสินคา้ 2 ชาย ไม่เกิน30ปี ม.6ข้ึนไป 340/ต่อวนั ทดลองงานแลว้ปรับ 375/วนั

โทร: 038-930-300ต่อ1104 Fax:038-930-302 ช่างเทคนิค 10 ชาย ไม่เกิน30ปี ปวส.ข้ึนไป 11,980/เดือน ผา่นการทดลองงานแลว้ปรับ 12,980/เดือน

คุณอนนัต ์ ทองใบ ประเภทกิจการ:ผลิตยางรถยนต์

มีท่ีพกั/เบ้ียขยนั/ประกนัสงัคม/เงินเบิก/
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ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง/เงินเดือน เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คงมั่นการช่าง ช่างไม้ 200 ช 20-50 ไม่จ ากดั

ช่างปูน 200 ช 20-50 "

ช่างเหลก็ 100 ช 20-50 "

ช่างไฟฟ้า 80 ช/ญ 20-50 "

ช่างฝ้าเพดาน 50 ช 20-50 "

ช่างประปา สุขาภบิาล 80 ช 20-50 "

ช่างเช่ือม 50 ช 20-50 "

ช่างสี 50 20-50 "

กรรมกร 100 ช/ญ 20-50 "

บริษทั รุ่งเรืองพลาส จ ากดั พนักงานทั่วไป 20 ช/ญ 18-50 ไม่จ ากดั 308/ว+โอท+ีเบีย้ขยนั+ที่พักน า้ไฟฟรี

7/3 ม.7 ต.สนับทึบ อ.วงัน้อย จ.อยธุยา บัญชี,ธุรการ, 5 ช/ญ 20-45 ปวช.-ปวส.บัญชี " มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.81-1858-9353

26/14 ถ.ราษฎร์ยนิด ีต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

90110 คุณจนิฑ์  บุญวฒัน์ โทร.074-209718-20

308+/ว ประกนัสังคม+บ้านพักคนงาน+ค่าล่วงเวลา


