
ต าแหน่งงาน ต าแหน่ง อัตรา ชาย หญงิ ไม่ระบุเพศ

บริษทั นนัยางการ์เมน้ท ์จาํกดั 1. พนกังานเยบ็จกัรอุตสาหกรรม 1 200 √ ป.6 ข้ึนไป 18-35 ปี 300 บ./วนั

เลขท่ี 99/1 หมู่ท่ี 4 ต.บา้นนา 2.เจา้หนา้ท่ี IE 1 2 √ ป.ตรี 23  ปีข้ึนไป 15,000 บาท

อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140 3.หวัหนา้หน่วยแผนกเยบ็ 1 5 √ ปวช.ข้ึนไป 23 ปีข้ึนไป 15,000 บาท

โทร. 056-619857 4.เลขานุการ 1 1 √ ป.ตรี 28 ปีข้ึนไป 15,000 บาท

และ 087-7312964 5.หวัหนา้แผนก QA 1 1 √ ป.ตรี 28 ปีข้ึนไป 15,000 บาท

บริษทัเบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 1.ผูจ้ดัการเขตพิจิตร 1 3 √ ปวส.ข้ึนไป 23 ปีข้ึนไป 10,000 บาท ข้ึนไป

 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตรโทร 02-9170000

บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จาํกดั 1.พนกังานการตลาด 1 1 √ ม.3 ข้ึนไป 22 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

โทร 056-030030-35

บ.กรุงไทยแอคซ่า จาํกดั 1.เจา้หนา้ท่ีปรึกษาการลาด 1 5 √ ม.3 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป

4/223-220 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

โทร 056-652254

4

โทรศพัท์

ประกนัชีวิต

3

อัตราเงนิเดือน

ต าแหน่งงานว่างในจังหวดัพิจิตร ประจ าเดือนมีนาคม 2560
ต าแหน่งงานว่าง เพศ

2 เคร่ืองสาํอาง

ผลิตเส้ือผา้ ส่งออก

ล าดับที่ ช่ือบริษทั/ห้างร้าน ประเภทกิจการ

1

วุฒิการศึกษา อายุ



ต าแหน่งงาน ต าแหน่ง อัตรา ชาย หญงิ ไม่ระบุเพศ

บริษทั ชยัพงษพ์ลาซ่า จาํกดั 1. แคชเชียร์ 1 5 √ ปวช. ข้ึนไป 18-28 ปี 300 บาท /วนั

10/25 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมิอง จ.พิจิตร 2. พนกังานขาย 1 10 √ ม.3 ข้ึนไป 18-28 ปี 300 บาท /วนั

056-611402 , 056-612975

หจก.โรจนากรพานิช 1.พนกังานขบัรถเคร่ืองจกัร 1 5 √ ปวส.ข้ึนไป 20 ปีข้ึนไป 300 บาท /วนั

11/1 ม.2 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 2.พนกังานสาํรวจ 1 2 √ ไม่จาํกดั 20-45 ปี 300 บาท /วนั

056-990164 กิจการก่อสร้างถนน 3.พนกังานช่างซ่อมบาํรุง 1 2 √ ป.ตรี ข้ึนไป 20-45 ปี 300 บาท /วนั

หจก. กิจเจริญตะพานหินคอนกรีต 1.พนกังานขบัรถบรรทุก(รถ 10 ลอ้) 1 1 √ ป.6ข้ึนไป 22 ปีข้ึนไป 300 บาท /วนั

156/2 ม.8 ต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

โทร.089-7036604,081-4758169

บริษทัพิจิตร พี.เอส.อาร์ ฟตุแวร์ จาํกดั 1. พนกังานเยบ็จกัรอุตสาหกรรม 1 50 √ ป.6 ข้ึนไป 18-40 ปี 300 บาท/วนั

1/9 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

056-667015-8 , 056-991565

บริษทั เอ ซี 7 กรุ๊ป จาํกดั 1.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ,ทาํสัญญา 1 3 √ ม.3ข้ึนไป 20ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

720/10/11 ถ. บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

โทร. 089-6354468

บริษทั ซีพีออล ์จาํกดั ต.คลองคะเชนทร์ 1.พนกังานขาย 1 30 √ ม.6 ข้ึนไป 18 ปีข้ึนไป 300 บาท/วนั

 อ.เมือง จ.พิจิตร โทร. 086-7306223
10 ร้านสะดวกซ้ือ

ช่ือบริษัท/ห้างร้าน ประเภทกิจการ อัตราเงนิเดือน

ผลิตคอนกรีตผสม

จดัเก็บหน้ีสิน

เพศ
วุฒิการศึกษา

ต าแหน่งงานว่าง
ล าดบัที่

ผลิตรองเทา้ส่งออก

7

6

8

9

5

อายุ

หา้งสรรพสินคา้



ต าแหน่งงาน ต าแหน่ง อัตรา ชาย หญงิ ไม่ระบุเพศ

บริษทั พิจิตร โรงสีรวมเจริญ 2 ไรฅ ์จาํกดั 1.พนกังานขาย 1 2 √ ปวส.ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

ต.วงัตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210 2.ช่างไฟฟ้า 1 1 √ ปวส.ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

โทร.056-657316

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 1.พนกังานขาย 1 1 √ ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท / วนั

ตลาดสดเทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.พิจิตร โทร.089-1035303

บริษทั swensen's 1.พนกังานขายประจาํร้าน 1 5 √ ม. 3 ข้ึนไป 22 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

หา้งสรรพสินคา้แฮปป้ีพลาซ่า 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 

บริษทัแลคตาซอย จาํกดั 1.พนกังานขาย 1 5 √ ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร จาํหน่ายนมถัว่เหลือง 2.ผูช่้วยฝ่ายขาย 1 2 √ ม.3 ข้ึนไป 20 ปีข้ึนไป 300 บาท/วนั

โทร. 056-990466
บจก.ทรูแมนเนจเมนท์ 1.พนกังานบญัชี 1 2 √ ม.6 ข้ึนไป 20-30 ปี 12,000 บาท

89/1 ม.9  ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จพิจิตร 2.พนกังานขาย 1 2 √ ม.6 ข้ึนไป 20-30 ปี 15,000 บาท

โทรา 081-9733917

ล าดบัที่ ช่ือบริษัท/ห้างร้าน ประเภทกิจการ

โทรคนมาคม

จาํหน่ายไอศครีม

เพศ
วุฒิการศึกษา อายุ อัตราเงนิเดือน

15 จาํหน่ายเคมีการเกษตร

13

11 โรงสีขา้ว

ต าแหน่งงานว่าง

12

14



ต าแหน่งงาน ต าแหน่ง อัตรา ชาย หญงิ ไม่ระบุเพศ

หจก.คาํรณส่ือสาร 1.ช่างเคเบิลทีวี 1 10 √ ม.3 ข้ึนไป 22 ปี ข้ึนไป 300บาท/ วนั

39/68 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 2.พนกังานธุรการ 1 3 √ ปวช.ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

โทร 056-651447

บริษทั โคว้ตงเชง้ จาํกดั 1.พนกังานฝ่ายส่งเสริม 1 5 √ ปวช.ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

88 ม.8 ต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2.พนกังานฝ่ายผลิต 1 20 √ ปวช.ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

โทร 056-662851-3

บริษทัอลีนกิจสยาม 1.พนกังานบญัชี 1 5 √ ป.ตรี ข้ึนไป 22 ปีข้ึนไป 300 บาท/ วนั

22/39 ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง ตจ.พิจิตร 2.พนกังานขาย 1 10 √ ม.6 ข้ึนไป 22 ปีข้ึนไป 300 บาท/ วนั

โทร.056-990995 3.ช่าง 1 2 √ ปวส.ข้ึนไป 22 ปีข้ึนไป 300 บาท/ วนั

4.พนกังาน SA 1 2 √ ปวส.ข้ึนไป 22 ปีข้ึนไป 300 บาท/ วนั

5.ธรการขาย 1 1 √ ป.ตรี ข้ึนไป 22 ปีข้ึนไป 300 บาท/ วนั

บริษทั ไทยลอตเต ้จาํกดั 1.พนกังานขายหน่วยเงินสด 1 4 √ ม.3 ข้ึนไป 20ปี ข้ึนไป 14,000บาท

27/99-100 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร

โทร 083-0962048

บริษทั อ๋ีเผิง จาํกดั 1.พนกังานขาย 1 1 √ ม.3 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 10,000 บาท

23/3 ม.2  ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร (ตอ้งมีรถยนตส่์วนตวั)

โทร 097-9989183

อัตราเงนิเดือนอายุ

เคเบิลทีวี

วุฒิการศึกษาประเภทกิจการ

จาํหน่ายหมายฝร่ัง

จาํหน่ายสินคา้เกษตร

น๊อต-สกรู

ช่ือบริษัท/ห้างร้าน

19

ล าดบัที่

จาํหน่ายรถยนต์

ต าแหน่งงานว่าง เพศ
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ต าแหน่งงาน ต าแหน่ง อัตรา ชาย หญงิ ไม่ระบุเพศ

บริษทั ชุ้งค ์คาร์บอน เทคโนโลย ีจาํกดั 1.Design Suppernser 1 1 √ ปวส.ข้ึนไป 25-35 ปี 9,000 บาท

9 62 ม.3 ต.วงัสาํโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2.พนกังานฝ่ายผลิต 1 30 √ ม.3 ข้ึนไป 25-35 ปี 9,000 บาท

โทร 056-633494

หจก. พิรมยค์อนกรีต จาํกดั 1.พนกังานคอมพิวเตอร์ 1 1 √ ป.ตรีข้ึนไป 20-35 ปี 300 บาท /วนั

11/1 ม.2 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 2.พนกังานโหลดปูน 1 2 √ ปวส. ข้ึนไป 20-35 ปี 300 บาท /วนั

โทร. 056-990164 3.ช่างคุมงานก่อสร้าง 1 2 √ ปวส. ข้ึนไป 20-35 ปี 300 บาท /วนั

บริษทั คูโบตา้ทัง่ทอง จาํกดั 1.เจา้หนา้ท่ีการบญัชี 1 1 √ ปวส.ข้ึนไป 20 ปีข้ึนไป 300 บาท /วนั

105 ม.14 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2.พนกังานการตลาด 1 1 √ ปวส. ข้ึนไป 20 ปีข้ึนไป 300 บาท /วนั

โทร 056-653221 3. ช่างบริการ 1 1 √ ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท /วนั

4.พนกังานขาย 1 1 √ ปวส.ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท /วนั

5.ธุรการอะไหล่ 1 1 √ ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท /วนั

6.ช่างทัว่ไป 1 √ ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท /วนั

บริษทัศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จาํกดั 1.พนกังานสินเช่ือ 1 5 √ ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

2/219-220 ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร 2.พนกังานการเงิน 1 1 √ ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

โทร056-613583

24 สินเช่ือ

22 คอนกรีต

อัตราเงนิเดือนอายุวุฒิการศึกษาประเภทกิจการ
ต าแหน่งงานว่าง

แปลงถ่านคาร์บอน21

ช่ือบริษัท/ห้างร้านล าดบัที่

เคร่ืองจกัร23

เพศ



ต าแหน่งงาน ต าแหน่ง อัตรา ชาย หญงิ ไม่ระบุเพศ

บริษทัพฒันาทรัพย ์อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 1.เจา้หนา้ท่ีประนอมหน้ีทางโทรศพัท์ 1 5 √ ม.6 ข้ึนไป 24 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

15 ม.8 บา้นเนินสมอ ถ.พิจิตร - สากเหล็ก 

ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร โทร 056-619824

บริษทั สบาย สบาย ลิสซ่ิง จาํกดั 1.เจา้หนา้ท่ีบริการ 1 5 √ ปวช. ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

8/172 ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร (สามารถออกต่างจงัหวดั)

โทร 056-615200 2.เจา้หนา้ท่ีแห่ป้าย 1 2 √ ม.3 20 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

บริษทัมาสดา้พิจิตร จาํกดั 1. พนกังานขาย 1 3 √ ปวช. ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 3,500 บาท
171/3 ม.5ถ.พิจิตร-กาํแพงเพชร ต.คลองคะเชนทร์ มีค่าคอม ฯ

อ.เมือง จ.พิจิตร โทร 056-652031
บริษทัไมดา้ แอสเซ๊ทจาํกดั (มหาชน) 1.พนง.ตรวจสอบสินเช่ือ 1 2 √ ม.6 ข้ึนไป 21 ปี ข้ึนไป 16,500 บาท

20/43 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 2.พนกังานเก็บเงิน 1 2 √ ม.6 ข้ึนไป 21 ปี ข้ึนไป 12ม000 บาท

โทร 056-990917 3.พนกังานขาย 1 5 √ ม.6 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 9000 บาท

หจก.เบสทมิ์ลคเ์พอร์เพคชัน่ 1.ซุปเปอร์ไวเซอร์ 1 2 √ ม.6 ข้ึนไป 25 ปี ข้ึนไป 12,000 บาท

33/46 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 2.พนกังานขาย 1 6 √ ม.3 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 10,.000 บาท

โทร 086-3127878

วุฒิการศึกษา อายุ อัตราเงนิเดือน

สินเช่ือ26

ต าแหน่งงานว่าง

29

เพศ

คา้ปลีกนม

28 สินเช่ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้างินผ่อน

ล าดบัที่ ช่ือบริษัท/ห้างร้าน ประเภทกิจการ

27 จาํหน่ายรถยนต์

25 ดาํเนินธุรกิจประนอมหน้ี



ต าแหน่งงาน ต าแหน่ง อัตรา ชาย หญงิ ไม่ระบุเพศ

บริษทัโกลบอลอะโกร เทรด จาํกดั 1.พนกังานการตลาด 1 2 √ ม.6 ข้ึนไป 20 ปีข้ึนไป 9,000บาท

20/1 ถ.พระพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 2.ช่างไฟฟ้า 1 2 √ ปวช.ข้ึนไป 25 ปี ข้ึนไป 9,000บาท
โทร 056-611340 3.พนกังานยกของ 1 10 √ มง6 ข้ึนไป 22 ปี ข้ึนไป 9,000บาท

บริษทับ๊ิกซี ซูปเปอร์มาร์เก็ต 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 √ ปวส.ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

สาขาตะพานหิน ต.ตะพานหิน 5

จ.พิจิตร

หจก.มงักรทองคอนกรีต 1.พนกังานฝ่ายผลิต 1 3 √ ป.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

100 ม.4 ต.ไผ่ขวาง อ.ตะพานหิน 

จ.พิจิตร โทร 056-662165

บริษทั เล่าชุ้นก่ี เทรดด้ิง จาํกดั 1.คนดูแลคนแก่ 1 1 √ ป.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 9000 บาท

540-542 ถ.บุษบา ต.ในเมือง จ.พิจิตร

โทร 056-611060

หจก.ฟ้าหลวงเรสดิเดน้ซ์ 1.พนกังานตอ้นรับ 2 √ ปวช.ข้ึนไป 25 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

93 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร

โทร 056-611780

หจก.พ.วิริยะคอนกรีต 1เสมียน 1 2 √ ปวช.ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

111/11 ม.6 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 2.พนง.ขบัรถปูน 1 3 √ ป.6 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

โทร 056-619606 3.พนง.รถพว่งดฟั 1 3 √ ป.6 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

โรงแรม34

33 คา้ปลีก-ส่ง เคร่ืองด่ิม

32  เคร่ืองด่ืม

เพศ
วุฒิการศึกษา อายุ อัตราเงนิเดือน

ต าแหน่งงานว่าง
ล าดบัที่

30 โรงสีขา้ว

ช่ือบริษัท/ห้างร้าน ประเภทกิจการ

35 ก่อสร้าง

จาํน่ายสินคา้ทัว่ไป31



ต าแหน่งงาน ต าแหน่ง อัตรา ชาย หญงิ ไม่ระบุเพศ

บ.เอนกยนตพิ์จิตร (สาขาบางมูลนาก) จาํหน่ายรถจกัรยาน 1.พนกังานบญัชี 1 1 √ ปวส. ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

170/15 ถ.ประเวศ 1 ต.บางมูลนาก  ยนต์ 2. พนกังานขาย 1 1 √ ปวส. ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทร 056-632215

บ.วินเนอร์ไลฟ์ เน็ตเวิรค ์จาํกดั 1.พนกังานขาย 1 20 √ ม.3 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

2/1 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

โทร 056-613820  089-6721680

บริษทั พรธญัญะการช่าง จาํกดั 1.ธุรการทัว่ไป 1 1 √ ป.ตรี ข้ึนไป 23 ปี ข้ึนไป 10,000 บาท

8/204 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง 2.พนกังานบญัชี 1 1 √ ป.ตรี ข้ึนไป 23 ปี ข้ึนไป 10,000 บาท

จ.พิจิตร โทร 088-0052085
บริษทัชาญวิทยโ์ฮมติล (โรงแรมพิจิตพลาซ่า) 1.รปภ. 1 1 √ ม.3 ข้ึนไป 25 ปี ข้ึนไป 7,000 บาท

9 ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.พิจิตร 66000 2.พนกังานวางสนุ๊กเกอร์ 1 1 √ ม.3 ข้ึนไป 25 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

โทร 056-613502

บ.เอนกยนต ์(สาขตะพานหิน) จาํหน่ายรถจกัรยาน 1.ช่างยนต์ 1 1 √ ม.6 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ยนต์
โทร 056-662501

บริษทัซีพีออล ์ (ป.ต.ท. สากเหล็ก) 1.พนกังานประจาํ 1 5 √ ม.3 ข้ึนไป 20 ข้ึน ไป 300 บาท/ วนั

ต.สากเหล็ก อสากเหล็ก จ.พิจิตร

36

ล าดบัที่ ช่ือบริษัท/ห้างร้าน ประเภทกิจการ

40

อุปกรณ์ก่อสร้าง38

39 โรงแรม

37 จาํหน่ายอุปกรณ์ส่ือสาร

จาํหน่ายสินคา้41

ต าแหน่งงานว่าง เพศ
วุฒิการศึกษา อายุ อัตราเงนิเดือน



ต าแหน่งงาน ต าแหน่ง อัตรา ชาย หญงิ ไม่ระบุเพศ

บ.เมืองไทยประกนัชวิัตจาํกดั 1.ท่ีปรึกษาประกนัชีวิต 1 2 √ ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 12,000 บาท

6 ถ.จนัทร์สวา่ง ต.ในเมิอง อ.เมือง จ.พิจิตร 2.ผูจ้ดัการหน่วย 1 2 √ ปวส. ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 12,000 บาท

โทร 056-611319

คุณดวงพรไวระศร 1. พนกังานขบัรถ 1 1 √ ม.3 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท/ วนั

9 ม.5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 

โทร  -

บริษทั พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จาํกดั 1.พนกังานเดินเคร่ืองจกัร 1 10 √ ปวส. ข้ึนไป 20 ข้ึน ไป 300 บาท/ วนั

168 ม.6 ต.ทา้ยนํ้า อ.โพทะเล จ.พิจตร 2.ช่างไฟฟ้า 1 3 √ ปวส. ข้ึนไป 20 ข้ึน ไป 300 บาท/ วนั

โทร 056-039747 3.ช่างเคร่ืองกล 1 3 √ ปวส. ข้ึนไป 20 ข้ึน ไป 300 บาท/ วนั

4.วิศวกรเคร่ืองกล 1 2 √ ป.ตรี ข้ึนไป 20 ข้ึน ไป 300 บาท/ วนั

5.วิศวะกรอุตสาหกรรม 1 2 √ ป.ตรี ข้ึนไป 20 ข้ึน ไป 300 บาท/ วนั

6.วิศวกรไฟฟ้า 1 2 √ ป.ตรี ข้ึนไป 20 ข้ึน ไป 300 บาท/ วนั

บริษทัธนพร ไรซ์มิงค ์จาํกดั 1.พนกังานทัว่ไป 1 1 √ ป.6 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 330บาท/วนั

9/1 ม.5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 2.พนกังานบรรจุสินคา้ 1 1 √ ม.3 ปี ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 400บาท/วนั

3.พนกังานขบัรถ 1 1 √ ป.6 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

บริษทัโชคทวีเซอร์วิส 1.ช่างยนต์ 1 10 √ ม .6  ข้ึนไป 30 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

61/1 ม.5 ต.บา้นนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 

จ.พิจิตร โทร 01-9624633

ขนส่งสินคา้เกษตร43

44

45 โรงสีขา้ว

46 อู่ซ่อมรถยนต์

42 ประกนัชีวิต

ต าแหน่งงานว่าง เพศ
วุฒิการศึกษา อายุ อัตราเงนิเดือนล าดบัที่ ช่ือบริษัท/ห้างร้าน ประเภทกิจการ

โรงไฟฟ้าชีวมวล



ต าแหน่งงาน ต าแหน่ง อัตรา ชาย หญงิ ไม่ระบุเพศ

ป๊ัมนํ้ามนัหลิมศิริวงค์ 1.พนกังานหนา้ลาน 1 5 √ ป. 6 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 250บาท/วนั

118 ม.8 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน 2.พนกังานขาย 1 5 √ ม.3 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

อ.เมือง จ.พิจิตร โทร 056-611393

นํ้าด่ืม เอเวอร์พี 1.พนกังานส่งสินคา้ 1 5 √ ม.6 ข้ึนไป 22ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

2/18 ถ.บุษบา ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิจิตร 2.พนกังานฝ่ายผลิต 1 5 √ ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

โทร 056-611724

ร้านบุญเกษตร 1.พนกังานบญัชี 1 1 √ ป.ตรี ข้ึนไป 27 ปี ข้ึนไป 9,000 บาท

1/165 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตรขายอุปกรณ์การเกษตร

โทร 056-651281

บ.มิตซูวฒิุกลการ 1.พนกังานขาย 1 4 √ ม.3 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

9/5 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 2.ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 √ ปวช.ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

โทร 056-990297-9 3.เจา้หนา้ท่ีรับรถ 1 1 √ ปวช.ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

บ.รุ่งเรืองเอนกยนต ์ 1.ท่ีปรึกษาการขาย 1 2 √ ม.3 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 300 บาท/วนั

333 ม.5 ถ.พิจิตร-กาํแพงเพชร

อ.เมือง จ.พิจิตร โทร 056-656286

บริษทั เอไอ เอ ประกนัชีวิต 1.ตวัแทนท่ีปรึกษา เอ ไอ เอ 1 20 √ ม.6 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป 10,000 บาท
52 ประกนัชีวิต

จาํหน่ายรถยนต์50

51 จาํหน่ายรถยนต์

จาํหน่ายนํ้าด่ืม48

ป๊ัมนํ้ามนั47

ล าดบัที่ ช่ือบริษัท/ห้างร้าน ประเภทกิจการ

49

ต าแหน่งงานว่าง เพศ
วุฒิการศึกษา อายุ อัตราเงนิเดือน


