
หนา้ที ่1 ต าแหน่งงานตา่งจังหวดั เดอืนสงิหาคม 2562

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

หัวหน้ำกรุ๊บเยบ็ 3 ช/ญ 25-45 ไม่จ ำกดั 15000/ด มีประสบกำรณ์ 2 ปี
หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรุง 1 ชำย 35-45 ปวส.ขึน้ไป 12000/ด มีประสบกำรณ์ 3 ปี

เจ้ำหน้ำที่แพทเทร์ิน 7 ช/ญ 23-45 ไม่จ ำกดั ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 1ปี

เจ้ำหน้ำทีI่T 2 ช/ญ 23-45 ป.ตรี 15000/ด *

เจ้ำหน้ำที่เทคนิค 3 ช/ญ 23-45 ไม่จ ำกดั ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 1 ปี

พนักงำนเยบ็ 100 ช/ญ 18-45 ไม่จ ำกดั 310/ว *

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ตรวจค้นผู้โดยสำร 50 ช/ญ 18-45 ม.3+ 475-587/ว

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั(Flight) 50 ช/ญ 18-45 ม.3+ 475-587/ว

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั(Guard) 50 ช/ญ 18-45 ม.3+ 475-587/ว

บริษทั นนัยำงกำร์เมนท์ จ ำกดั
27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กทม.10160 โทร.02-421 2160 ต่อ 9 กจิกำร: ผลติเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

บริษทั รักษำควำมปลอดภยั เอเอสเอม็ แมเนจเมนท์ จ ำกดั
102 ถ. ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 โทร.085-210-3003   081-848-7003



หนา้ที ่2 ต าแหน่งงานตา่งจังหวดั เดอืนสงิหาคม 2562

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรสินเช่ือ 10 ช 20+ ม.6+ 9,000+/ด ช่วงเวลำท ำงำน จันทร์-ศุกร์

เจ้ำหน้ำที่เร่งรัดหนีสิ้น 10 ช 20+ ม.6+ 9,000+/ด เวลำ 09.00-17.00

Checker 10 ช/ญ 18-45 ม6.+

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

ช่ำงไฟฟ้ำ(ปทุมธำนี) 3 ช 18-45 ปวส.+ 14,000/ด

ช่ำงเช่ือม (ปทุมธำนี) 20 ช 18-45 ป.6+ 350-400/ว
ผู้ช่วยช่ำง (ปทุมธำนี) 30 18-45 ป.6+ 330-350/ว

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรสินเช่ือ 10 ช 20+ ม.6+ 10,000+/ด
เจ้ำหน้ำที่เร่งรัดหนีสิ้น 10 ช 20+ ม.6+ 10,000+/ด

บริษทั บัฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั
558/94 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-332 092 หรือ 02-117-5943/090-117 8797

บริษทั เค.ซี.ไอ.เอน็จิเนยีร่ิง จ ำกดั
81/9 ม.2  ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุทธำนี 02-979 1404

บริษทั บัฟ (ประเทศไทย)จ ำกดั
ไทยสมุทร 163 ช้ัน 15  ถ.สุรวงศ์  แขวงสุริยะวงค์ เขตบำงรัก กทม.10500 โทร.02-117 5999



หนา้ที ่3 ต าแหน่งงานตา่งจังหวดั เดอืนสงิหาคม 2562

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

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

ช่ำงกลโรงงำน 10 ช 18+ ปวช.+ 12,000+/ด

ช่ำงไฟฟ้ำ 10 ช 18+ ปวช.+ 12,000+/ด

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 8 ช 18+ ม.6+ 10,600+/ด

เจ้ำหน้ำที่บริกำรลูกค้ำ 4 ช 18-35 ม.3+ 9,600+/ด

ช่ำงซ่อมบ ำรุงรถโดยสำร 5 ช 18+ ม.6/ปวช.+ 10,600+/ด

เจ้ำหน้ำที่บริกำรบนรถโดยสำร 100 ช 18+ ไม่จ ำกดั 10,600+/ด

เจ้ำหน้ำที่ผู้ช่วยนำยท่ำ 50 ช 18-35 ม.6+ 10,600+/ด

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1 ช 18+ ม.6+ 10,600+/ด

เจ้ำหน้ำที่กจิกำรรถโดยสำร 1 ช 18-35 ม.6+ 10,600+/ด

พนักงำนขับรถ 50 ช 27-50  ม.3+ 21,000+/ด

พนักงำนต้อนรับบนรถ(โค้ช) 50 ช/ญ 18-30 ม.3+ 13,000+/ด

บริกำร 50 ช 18-40 ม.3+ 12,000+/ด

มีหอพัก โบนัส ค่ำเข้ำกะ ค่ำเบีย้เลีย้ง ชุดฟอร์  รถรับส่งฟรี  เงนิ

ช่วยเหลือ ต่ำงๆ

บริษทั นครชัยทวัร์ จ ำกดั
1536-38 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000  โทร.044-261555 ต่อ123

บริษทั ยูเนี่ยนซิป  จ ำกดั
142 ซ.ลำดพร้ำว80 แยก 22 ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กทม.10310   โทร.0-2514-7555



หนา้ที ่4 ต าแหน่งงานตา่งจังหวดั เดอืนสงิหาคม 2562

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนเลีย้งไก่ 300 ช/ญ 18+ ป.6+ 9,150/ด มีที่พัก+ค่ำน ำ้ค่ำไฟฟ้ำ

ช่ำงเทคนิค 40 ช 18+ ปวช.+ 10,0000/ด กองทุนเงนิส ำรองเลีย้งชีพ+โบนัส

แม่บ้ำน 20 ญ 18+ ป.6+ 9,150/ด เงนิช่วยเหลือค่ำท ำศพ(บิดำ มำรดำ บุตร)

แม่ครัว 20 ญ 18+ ป.6+ 9,150/ด ค่ำรักษำพยำบำล+ตรวจสุขภำพประจ ำปี

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนฝ่ำยผลติ 100 ช 20-35  ป.6+ 340/ว ประกนัสังคม+OT+ค่ำกะ+เบีย้ขยนั

ช่ำงอมบ ำรุงไฟฟ้ำ 1 ช 20-28 ปวช.+ 12,000/ด

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ 10 ช 20-35 ปวช.+ 340/ว

ช่ำงเช่ือม 50 ช 20-30 ป.6+ 340/ว

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนเยบ็ผ้ำ 100 ช/ญ 18+ ป.6+ 320+/ว ค่ำล่วงเวลำวนัละ 2 ชม.ๆละ60 บำท

กำรท ำรำยได้พิเศษเนเป้ำหมำยเฉลีย่วนัละ 100-150 บำท

รำยได้เฉลีย่ต่อวนั 550-600 บำท เยบ็ไม่เป็นสอนให้ฟรี

บริษทั อำหำรเบเทอร์ จ ำกดั
75 ม.11 ต.ศิลำทิพย์ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี 15130                โทร.061-291 9556

บริษทั ไฮ-เทค แอพพำเรล จ ำกดั สำขำชสุพรรณบุรี
295 ม.1 ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี กจิกำร:กจิกำรผลติเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป   โทร.035-555 540

บริษทั แปซิฟิก ไพท์ จ ำกดั (มหำชน)
1/97 ม.2 ต.ท่ำทรำย เมือง จ.สมุทรสำคร 74000                  โทร.034-490 139



หนา้ที ่5 ต าแหน่งงานตา่งจังหวดั เดอืนสงิหาคม 2562

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

ผู้จัดกำรสำขำ 2 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 18,000-50,000/ด
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 4 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 15,000-30,000/ด

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ช เพศ ญ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง/เงนิเดือน เง่ือนไข/สวสัดิกำร

ผู้จัดกำรสำขำ 2 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 18,000-50,000/ด
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 4 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 15,000-30,000/ด

968 ถ.พระรำม4 แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม.10500 โทร.096-916-9164 กจิกำร:ให้บริกำรด้ำนกำรเงิน

สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำลพนยกังำน คุณวุฒิท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่ำงประเทศ

บริษทั ซัมมทิ แคปตอล ลสีซ่ิง จ ำกดั

สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำลพนยกังำน คุณวุฒิท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่ำงประเทศ

ก.รวยอนนัต์
707/19 ม.9 ต.เวยีงผำค ำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย  57130 โทร.092-6811693


