
จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานขาย 10 15,000 ญ 20-40 ม.3 - ป.ตรี
ยินดีรับเพศ ที่ 3 /ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า ทดลองสินค้าให้ลูกค้า หากปิดการขายได้ มีค่าคอม
มิชั่นให้ 11.00 - 21.00น

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานครัว 2 320 ช-ญ 25-50 ไม่จ ากัด
มีพื้นฐานการท าอาหาร จัดเตรียมวัถุดิบในการท าอาหาร ท าความสะอาดในครัว มีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ/เบี้ยขยัน

10.00-21.00น.

2 พนักงานบริการ 2 320 ช-ญ 20-35 ม.3 - ป.ตรี ดูแลต้อนรับค้า อ านวยความสะดวกให้ลูกค้า เสริฟอาหาร ท าความสะอาดหน้าร้าน 10.00-21.00น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  0655558000320    เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์     บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม คอสเมติก จ ากัด      ประเภทกิจการ  จ าหน่ายเครือ่งส าอางค์

สถานที่ตั้ง   92/16  ม.5  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  น.ส.ปุณณาสา  โพธิป์ระสาท  ต าแหน่ง        โทรศัพท์  055-001160

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ    ร้านนัวกาฬสินธุ ์   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์   3530100936296   ประเภทกิจการ  ร้านอาหาร

เลขที ่  9/8 ถ.พระลือ ต.ในเมือง 444 ม.6   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  น.ส.อัญญรัตน์  สัมพันธ์    ต าแหน่ง   เจ้าของร้าน    โทรศัพท์  098-2658741

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 ช่างติดต้ังอินเตอร์เน็ต  AIS ไฟเบอร์ 10 เร่ิมต้นที่ 9,600 ช 20-35
ปวช-ป.ตรี ไม่จ ากัด

สาขา
ติดต้ังอินเตอร์เน็ต  AIS ไฟเบอร์/ค่าติดต้ัง ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส ปรับเงินเดือน

08.00-18.00น.

2 ช่างซ่อมบ ารุง 10 เร่ิมต้นที่ 9,600 ช 20-35
ปวช-ป.ตรี ไม่จ ากัด

สาขา

แก้ไขสัญญาณอินเตอร์เน็ต กรณีเน็ตมีปัญหา/ค่าติดต้ัง ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส ปรับเงินเดือน

08.00-18.00น.

3 Direct sale 10 9,600 ช-ญ

20-35

ปวช-ป.ตรี ไม่จ ากัด
สาขา

มีค่าคอมมิชชั่น6000- 10,000/เดือน (อยู่ที่ความสามารถ) ออกพื้นที่หาลูกค้าใหม/่ขาย
อนิเน็ตบ้านเอไอเอสไฟเบอร์

09.30-19.00

4
พนักงานขายมือถอื ประจ าห้าง
เซ็นทรัลฯ

3 9,600 ช-ญ

20-35

ปวช-ป.ตรี ไม่จ ากดั
สาขา

มีค่าคอมมิชชั่น5000-8,000/เดือน (อยู่ที่ความสามารถ) ออกพื้นที่หาลูกค้าใหม/่ขายอนิเน็ต
บ้านเอไอเอสไฟเบอร์

เป็นกะ 10.30-20.00/   
12.00-21.00น.

5 พนักงานธุรการ 2 9,600 ช-ญ
20-35

ปวช-ป.ตรี ไม่จ ากดั
สาขา

ท าบัญชรัีบ-จา่ย/เจา้หนี้-ลูกหนี้ ใชค้อมเบื้องต้นได้ รับผิดชอบ ละเอยีดรอบครอบ/ปรับ
เงินเดือน ประกนัสังคม

08.30-18.00น./
10.00-19.00-

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  0653536000295   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์    หจก.เสียงทิพย์การ์ดโฟน       ประเภทกิจการ  ติดต้ังอินเตอร์เน็ต  AIS ไฟเบอร์

สถานที่ตั้ง  108/4-5 ถ.เอกาทศรฐ   ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ นายนิพัทธ์  ต้ังนพรัตน์     ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  โทรศัพท์   055-252633/087-2111211

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน



สถานที่ตั้ง ……………………………………………………………………………………………….……………...………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..410/4 ม.7 ต.สมอแข อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานจัดเรียงสินค้าแผนกสินค้าอาหารสด 3 9,600 ชาย 20-35 ม.ต้นขึ้นไป
จัดเรียงสินค้า Fifo สินค้า ตรวตสอบวันหมดอายุสินค้า ตรวจนับสต๊อกสินค้าที่รับผิดชอบ ผ่านการเกณฑ์
ทหาร /ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ท างานเป๋นกะ ตามเวลาห้าง

2 พนักงานจัดเรียงสินค้าแผนกสินค้าอปุโภคและบริโภค 3 9,600 ชาย 20-35 ม.ต้นขึ้นไป
จัดเรียงสินค้า Fifo สินค้า ตรวตสอบวันหมดอายุสินค้า ตรวจนับสต๊อกสินค้าที่รับผิดชอบ ผ่านการเกณฑ์
ทหาร /ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ท างานเป๋นกะ ตามเวลาห้าง

3 เจ้าหน้าที่ฝุายการตลาด 2 10,000 หญิง 20-35 ปวช/ม.6ขึ้นไป
ติดต่อลูกค้าเพื่อขายสินค้า คอยประสานงานกับแผนกต่างๆ สามารถใช้คอมพื้นฐานได้ กรณีมี
ประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ท างานเป๋นกะ ตามเวลาห้าง

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก2(แยกอินโดจีน)

คุณ เมธินี เซนักค้า HR

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 ช่างซ่อมบ ารุง 2 10,500 ชาย 20-30ปี ปวช,ปวส,ป.ตรี ถ้ามีใบผ่านการอบรมเร่ืองไฟฟูาจะพิจราณาเป็นพิเศษ 8.00-17.00น

2 หัวหน้าฝุายบัญชี 2 50000-100000 ชาย/หญิง 35-40ปี ปวช,ปวส,ป.ตรี มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป 8.00-17.00น

3 เจ้าหน้าทีA่dmin 2 12,000 ชาย/หญิง 20-28ปี ปวช,ปวส,ป.ตรี สวัสดิการทุกต าแหน่ง บุคลิกค่องแครวว่องไว ตอบค าถามลูกค้าได้ 8.00-17.00น

4 พนักงานบริการสินเชื่อ 10 9,700 ชาย/หญิง

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 ท่ีปรึกษาทางการเงิน 5 10,000 ช-ญ 25-40 ป.ตรี วางแผนทางการเงินให้ลูกค้า หาลูกค้าใหม่ มีการสอนงาน/คอมมิชชั่น โบนัส 08.00-18.00น.

2 ตัวแทนประกันชีวิต 20 9,600 ช-ญ 20-40 ม.6-ป.ตรี ขายผลิตภัณฑ์เงินออม สวัสดิการสุขภาพ ขายประกัน/คอมมิชชั่น โบนัส 08.00-18.00น.

3 ผู้ช่วยผู้จัดการ 5 10,000 ช-ญ 22-40 ป.ตรี แนะน า วางแผนทางการเงิน บริหารทีมงาน/คอมมิชชั่น โบนัส 08.00-18.00น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  ……บริษัท สบาย สบาย ลิสซ่ิง จ ากัด…… เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0655558001059    ประเภทกิจการ .......บริการสินเชื่อ..........

สถานที่ตั้ง ………434/61 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000…………

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ ……นาย สมพินิจ สัมฤทธิม์ีผล…... .. ต าแหน่ง …ฝุายบุคคล….  โทรศัพท์ ….091-7173224.…

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   นางจุฬารัตน์ ปั้นปัญญา ตัวแทนประกัน บมจ.อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต    เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์     5650200006130      ประเภทกิจการ  ประกันชีวิต

สถานที่ตั้ง  396/5 ม.8  ต.สมอแข ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   นางจุฬารัตน์ ปั้นปัญญา      ต าแหน่ง   เจ้าของส านักงาน   โทรศัพท์   064-1545496,089-70859666

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานแผนกอาหารสด 2 350 ช-ญ 18-35 ป.6-ป.ตรี ดูแล รับสินค้าเกี่ยวกับอาหารสด ผลไม/้ประกันสังคม ประกันกลุ่มบริษัท กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
06.00-15.00/10.00-19.00/1

4.00-23.00 น.

2 พนักงานคลังสินค้า 3 350 ช-ญ 18-35 ป.6-ป.ตรี รับสินค้าที่ทางส่วนกลางส่งมาทั้งหมด เช็คสินค้า แล้วกระจายออกแต่ละแผนก
06.00-15.00/10.00-19.00/1

4.00-23.00 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ    บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด (สาขาท่าทอง พิษณุโลก)    เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์     0105536092641    ประเภทกิจการ  ขายปลีก สินค้าอุปโภค-บริโภค

สถานที่ตั้ง   444 ม.6   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  น.ส.นิตยา  สร้อยสุข     ต าแหน่ง   หัวหน้าฝุายบุคคล    โทรศัพท์   055-283330

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน



จ านวน

อตัรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 ท่ีปรึกษาการขาย (ขบัรถยนตไ์ด้) 10 320/วนั ช/ญ 23-40 ม.3 ข้ึนไป จ าหน่ายรถยนตมิ์ตซู ออกพ้ืนท่ีหาลูกคา้ /ประกนัสงัคม  2.ชุดยนิูฟร์อม  3.วนัหยดุประจ าปี 8.30   -  17.30

2 ท่ีปรึกษาดา้นบริการ 5 9,600/เดือน ช/ญ 23-35 ปวช.ข้ึนไป

คอยรับรถลูกคา้ เชียร์สินคา้ในส่วนของศนูยบ์ริการ /.วนัหยดุประจ าสปัดาห์  5.ประกนั PA 
 6.โบนสั

3 ลูกคา้สมัพนัธ์ 2 9,600/เดือน ญ 23-35 ปวช.ข้ึนไป

โทรนดัลูกคา้ ในส่งนของงานเช็คระยะ สอบถามขอ้มูลบริการหลงัการขาย /ปรับเงินเดือน
ประจ าปี  งานเล้ียงประจ าปี

4 บญัชี/การเงิน (สาขาบญัชี เท่านั้น) 2 9,600/เดือน ช/ญ 23-36 ปริญญาตรีข้ึนไป ท าบญัชีการซ้ือ-ขาย งบการงิน/เท่ียวประจ าปี  

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ช่ือสถานประกอบการ  …บริษทั วีกรุ๊ป มิตซู ออโตเ้ซลล ์จ  ากดั สาขา 2 สมอแข….. เลขที่จดทะเบียนพาณิชย์  …0605555000027...  ประเภทกจิการ …จ าหน่ายรถยนตแ์ละซ่อมรถยนต.์..
สถานที่ตั้ง      999  หมู่ 7 ต าบลสมอแข  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก  65000
ช่ือบุคคลที่ติดต่อ ……นางสาวสุนิทรา   ศรีกล ่า……. ต าแหน่ง …………บุคคล………………...  โทรศัพท์ ……096-0218294……

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อตัราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานครัว 2 320 ช-ญ 25-50 ไม่จ ากัด
มีพื้นฐานการท าอาหาร จัดเตรียมวัถุดิบในการท าอาหาร ท าความสะอาดในครัว มีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ/เบี้ยขยัน

10.00-21.00น.

2 พนักงานบริการ 2 320 ช-ญ 20-35 ม.3 - ป.ตรี ดูแลต้อนรับค้า อ านวยความสะดวกให้ลูกค้า เสริฟอาหาร ท าความสะอาดหน้าร้าน 10.00-21.00น.

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 พนักงานธุรการ-การเงิน 1 9,600 ญ 20-27 ป.ตรี
สาขาบริหารธุรกจิ การเงิน การบัญช ีหรือสาขาที่เกี่ยวขอ้ง /ประกนัสังคม ชดุฟอร์ม ปรับ
เงินเดือน โบนัส ท่องเที่ยว

08.30-17.30น.

ชื่อสถานประกอบการ    ร้านนัวกาฬสินธุ ์   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์   3530100936296   ประเภทกิจการ  ร้านอาหาร

เลขที ่  9/8 ถ.พระลือ ต.ในเมือง 444 ม.6   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  น.ส.อัญญรัตน์  สัมพันธ์   ต าแหน่ง   เจ้าของร้าน    โทรศัพท์  098-2658741

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ    บริษัท พระพิษณุโลก พิโก จ ากดั   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0655562001513   ประเภทกิจการ สนิเชื่อพิโกไฟแนนซ์
สถานที่ตั้ง 113/1 ถ.ชยับุรี   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  นายโสภณวิชญ์  มีพร้อม          โทรศัพท ์  055-906612

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท เอม็เอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (พิษณุโลก)    เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0135557006299   ประเภทกิจการ  ติดต้ังอนิเตอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวี
สถานที่ตั้ง  1191/1-2 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2    ต.ในเมือง   อ.เนินมะปราง    จ.พิษณุโลก    65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  นางสาวธมลวรรณ  ถาวรกลู       ต าแหน่ง  ฝุายบุคคล   โทรศัพท์  055-218707

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

1 พนักงานขาย 10 9,600 ช-ญ 22-35 ม.3 - ป.ตรี ออกพื้นที่หาลูกค้าส าหรับติดต้ังอนิเตอร์เน็ต/ค่าน้ ามัน คอมมิชชั่น 09.00-18.00



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1  PC Freelance 14 10,000 ช-ญ 18 ขึ้นไป ม.3 -ป.ตรี เชยีร์สินค้าทรูที่เซเว่น/เงินเดือน 10,000ขึ้นไป มีคอมมิชชั่น 10.00-19.00น.

2 หัวหน้าทีมขายซิม 5 13,000 ช-ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3-ป.ตรี
น าเสนอขายซิมแบบเติเงินในเขต จ.พิษรุโลก ต้องมีรถยนต์ที่สามารถน ามาใชง้านได้ มีค่า
น้ ามัน และคอมมิชชั่น

10.00-19.00น.

3  พนักงานขายซิม 10 10,000 ช-ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3-ป.ตรี น าเสนอขายสินค้าทรู 10.00-19.00น.

4 พนักงานขายอนิเตอร์เน็ต 5 10000
ช-ญ 18 ปีขึ้นไป

ม.6 -ป.ตรี ออกพื้นที่ภายในจงัหวัดพิษณุโลก น าเสนอขายสินค้า อนิเตอร์เน็ตของทรู อนิเตอร์เน็ต ตามเวลาที่บริษัทก าหนด

5 พนักงานขายและบริการลูกค้า ประจ าทรูชอ็ป3 12000
ช-ญ 19 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีทุกสาขา น าเสนอสินค้าให้กบัลูกค้าที่มาใชบ้ริการในชอ็ป/แกป้ัญหาเฉพาะหน้าได้
10.00-19.00น.

ชื่อสถานประกอบการ    บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากดั สาขาพิษณุโลก   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0105544103436   ประเภทกิจการ  กิจกรรมการโทรคมนาคมดา้นอ่ืน ๆ
สถานที่ตั้ง 100/1-4 ถ.สงิหวฒัน์ ต.บ้านคลอง  อ.เมือง    จ.พิษณุโลก  65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  นางสาวลลิตา  ศรีบุบผา           โทรศัพท ์ 055-057311

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 กุ๊ก 1 10,000 ช-ญ 20-45 ม.6-ป.ตรี ท าอาหารให้คนไข ้ต้องมีประสบการณ์ในการท าอาหาร
ท างานเป็นกะ 
06.00-14.00/ 
08.00-20.00น

2 พนักงานต้อนรับ 1 9,600 ช 20-45 ม.6-ป.ตรี คอยรับคนไข ้เขญ็รถรับ-ส่งคนไข้
เป็นกะ07.00-16.00 น. / 

00.00-08.00น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท พิษณุเวช จ ากดั (โรงพยาบาลพิษณุเวช)   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0655524000033   ประเภทกิจการ โรงพยาบาล
สถานที่ตั้ง 211 ถนน ขนุพิเรนทรเทพ      ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่ นนางสาวชอ่กลุทิพย ์ พุ่มทอง      ต าแหน่ง  เจา้หน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล    โทรศัพท์    055-909000

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

2 ชา่งเยบ็จกัร 15 320/วัน ช-ญ 18-40 ไม่จ ากดัวุฒิ
เยบ็เส้ือ กางเกง ผ้ากนัเปื้อน โดยใชจ้กัรเยบ็ ยนิดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ มีการสอนงาน /
เบี้ยขยนั ประกนัสังคม

จ-ส / 08.00-17.00 น.

จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

2 พนักงานส่งสินค้า 2 320/วัน ช-ญ 20-45
ไม่จ ากดัวุฒิ ขอให้
อา่นออกเขยีนได้

ขึ้นรถไปกบัพนักงานขจบัรถส่งของ ต้องยกของได้ ร่างกายแขง็แรง 08.00 - 17.00 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท ฐานะภณัฑ์ จ ากดั    เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0105534090307   ประเภทกิจการ   ตัดเยบ็เส้ือส าเร็จรูป
สถานที่ตั้ง   322/2 ถ.สีหราชเดโชชยั      ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  นางจนัทร์เพ็ญ ศิลาซึม     ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป     โทรศัพท์  055-251689

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

1 เจา้หน้าที่ฝุายบุคคล 1 15,000 ญ 23-40 ป.ตรี
ท างานธุรการทั่วไป ไม่จ าเป็นต้องเคยท างานด้านฝุายบุคคลมาโดยตรง แต่ต้องมี
ประสบการณ์ท างานด้านเอกสารมาบ้างอยา่งน้อย1ปี/เบี้ยขยนั ประกนัสังคม

จ-ส / 08.00-17.00 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท พิษณุโลกขนส่ง 2535 จ ากดั  เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0655534000141    ประเภทกิจการ  การขนส่งสินค้า
สถานที่ตั้ง   339  ถ.บรมไตรโลกนารถ 2      ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่ นางสาวกนกพรรณ วิริยะด ารงค์กลุ       ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  โทรศัพท์  055-252722

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

1 พนักงานขบัรถส่งของ 2 320/วัน ช 20-50
ไม่จ ากดัวุฒิ ขอให้
อา่นออกเขยีนได้

ขบัรถส่งสินค้าให้ลูกค้าในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก ต้องมีใบขบัขี่ ท.2 ขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ
การศึกษา แต่ให้อา่นออกกเขยีนได้

08.00 - 17.00 น.



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 พนักงานประกอบอาหาร 3 320/วัน ช-ญ 18-35 ม.3 - ป.ตรี
ทอดไก ่ผสมแปูง และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย/ ค่าจา้งได้ชั่วโมงละ 40บาท บังคับท าวัน
ละ 8 ชม./วัน

2 แคชเชยีร์ 3 320/วัน ช-ญ 18-25 ม.3 - ป.ตรี ต้อนรับ รับช าระเงินให้ลูกค้า/ ค่าจา้งได้ชั่วโมงละ 40บาท บังคับท าวันละ 8 ชม./วัน

3 นักศึกษา/part-time 2 40/ชม ช-ญ 18-25 ม.3 - ป.ตรี ต้อนรับ รับช าระเงินให้ลูกค้า/ ท างานชว่งเยน็วันละ4 ชม./วัน ท างานวันละ 4 ชั่วโมง

จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 เจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์. 1 9,600-10,000 ญ 18-35 ม.6 , ปวช
วุฒิ ปวช.ไม่จ ากดัสาขา หรือเทียบเท่า  สามารถติดต่อ ประสานงาน การส่ือสารดี มี
ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09.00-18.00 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชยี จ ากดั  (KFC) สาขาห้างท็อปแลนด์พลาซ่าพิษณุโลก    เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์  00105560127042   ประเภทกิจการ ร้านอาหาร ไกท่อด KFC
สถานที่ตั้ง  68/33  ชั้น 1  ถ.เอกาทศรฐ      ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก       65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่ นายธีรภทัร์  รอดศรีสมุทร     ต าแหน่ง   ผู้ชว่ยผู้จดัการ    โทรศัพท์  089-9677352

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

ท างานเป็นกะ 
08.15-17.15 น./

13.00-22.00น. หยดุ
อาทิตยล์ะ 1 วัน

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ท็อปแลนด์อาเขต จ ากดั   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์  0655523000048    ประเภทกิจการ ร้านสะดวกซ้ือ/  มินิมาร์ท
สถานที่ตั้ง   83/9 ถ.บรมไตรโลกนารถ    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  นางนารีรัตน์ ทะริยะ    ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกบุคคล    โทรศัพท์   055-241211

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 ชา่งยนต์ 5 9,600 ช 21-40
ปวช - ปวส./ชา่ง

ยนต์
ซ่อมบ ารุง ดูแลเคร่ืองยนต์ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ/ประกนัสังคม โบนัส 08.30-17.30 น.

2 ฝุายขาย 5 9,600 ช-ญ 20-35 ม.6 - ปวส. เสนอขายรถยนต์ให้ลูกค้า มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ/ประกนัสังคม โบนัส 08.30-17.30 น.

3 แม่บ้าน 2 320/วัน ช-ญ 30-45 ไม่จ ากดัวุฒิ ท าความสะอาดส านักงาน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ/ประกนัสังคม โบนัส 08.30-17.30 น.

จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท นิธิบูรณ์ยนตรการ จ ากดั      เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์  0655533000041   ประเภทกิจการ  จ าหน่ายรถยนต์ BMW
สถานที่ตั้ง  68/9 ม.5   ต.ท่าทอง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่    น.ส.นัฐชลัญช ์ พรมโยธา        ต าแหน่ง   ที่ปรึกษาฝุายขาย   โทรศัพท์  055-333044-7

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ   ร้านชยัเจริญ     เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  3659900175408   ประเภทกิจการ  จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง
สถานที่ตั้ง   39/1  ม.1     ต.แม่ระกา    อ.วังทอง    จ.พิษณุโลก
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  นางวิลาวัลย ์   ต าแหน่ง เจา้ของกจิการ     โทรศัพท์  089-8566792

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

1 คนงานอดัอฐิบล็อก 2 360/วัน ช 20-50 ไม่จ ากดัวุฒิ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ/ประกนัสังคม 08.00 - 17.00 น.



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 พนักงานประจ าสาขา 4 320/วัน ช-ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี รักงานบริการ ท างานเป็นกะได้ มีบุคคลค้ าประกนั 08.00-17.00 น.

จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) สาขาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ม.นเรศวร เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์   0107542000011    ประเภทกิจการร้านสะดวกซ้ือ/  มินิมาร์ท
สถานที่ตั้ง   99  ม.9   ต.ท่าโพธิ์   อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่   ฝุายบุคคล     โทรศัพท์ 0993-2866502 , 089-1230608

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ   อู่ปอออโต้          เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  1660800061732       ประเภทกิจการ  อู่ซอมรถ
สถานที่ตั้ง   48/10  ม.3    ต.มะขามสูง   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่   น.ส.นง.ลักษณ์  ชยัชนะ    ต าแหน่ง  เจา้ของกจิการ    โทรศัพท์  063-6155962

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

1 ชา่งซ่อม 1 9,600 ช 18-45 ปวช./ชา่งยนต์ ซ่อมเคร่ืองยนต์  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 08.30 - 17.30 น.



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 แม่บ้าน 1 320/วัน ญ 25-45 ไม่จ ากดัวุฒิ ท าความสะอาดส านักงาน ขยนั อดทน 08.00-17.00น.

2 พนักงานจดัส่งแกส๊ 1 320/วัน ช 20-45 ไม่จ ากดัวุฒิ จดัส่งแกส๊ ยกของหนักได้ สุขภาพแขง็แรง 08.00-17.00น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.จ.ีปิโตรเลียม พิษณุโลก          เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0653543000050      ประเภทกิจการ จ าหน่ายแกส๊หุงต้ม
สถานที่ตั้ง   198/1 ม.11 ถ. พิษณุโลก.-บางระก า     ต.ท่าโพธิ   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  น.ส.ธนาภรณ์  อุ้ยเจริญ        ต าแหน่ง   พนักงานบัญช ี  โทรศัพท์   055-226899

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 พนักงานขาย 1 9,600 ช-ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี ขายเฟอร์นิเจอร์หน้าร้าน ไม่สูบบุหร่ี/ประกนัสังคม ทุนการศึกษาบุตร ชดุฟอร์ม
ท างานเป็นกะ 
09.00-18.00น./
10.00-19.00น.

2 พนักงานขบัรถ 1 9,800 ช-ญ 20-35 ประถมศึกษา - ป.ตรี ขบัรถส่งสินค้า มีใบขบัขี่รถยนต์ ไม่สูบบุหร่ี/ประกนัสังคม ทุนการศึกษาบุตร ชดุฟอร์ม
ท างานเป็นกะ 
09.00-18.00น./
10.00-19.00น.

3 พนักงานประกอบ/จดัส่ง 1 9,600 ช 20-30 ไม่จ ากดัวุฒิ ประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกค้า ไม่สูบบุหร่ี/ประกนัสังคม ทุนการศึกษาบุตร ชดุฟอร์ม
ท างานเป็นกะ 
09.00-18.00น./
10.00-19.00น.

4 พนักงานประจ าโชว์รูม 1 11,000 ช 20-35
ปวช-ป.ตรี /ชา่ง
ไฟฟูา ชา่งทั่วไป

เป็นชา่งทั่วไป ชา่งปะปา ชา่งไฟฟูา ไม่สูบบุหร่ี/ประกนัสังคม ทุนการศึกษาบุตร ชดุฟอร์ม
ท างานเป็นกะ 
09.00-18.00น./
10.00-19.00น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ฟิวเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั        เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0655543000027     ประเภทกิจการ  จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์

สถานที่ตั้ง   209/9 ถ.พิชยัสงคราม    ต.ในเมือง   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000

ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่   น.ส.เทพิน  สายหร่าย        ต าแหน่ง  พนักงานบัญช ี   โทรศัพท์  0-5521-1777,055-212550

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 ครูคณิตศาสตร์ 1  15,000 ช-ญ 22-40
ป.ตรี /สาขา
คณิตศาสตร์

สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ต้ังแต่ชั้น อนุบาล - ม.6
วุฒิปริญญาตรีเอกคณิตสาสตร์ ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชพีครู ยนิดีรับนักศึกษาจบใหม/่มีที่
พักให้ อาหารเชา้-กลางวัน ชดุฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท 08.00-17.00น.

2 ครูวิศวะ 3  17,000 ช-ญ 22-40 ป.ตรี /สาขา   วิศวะ

วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวะ ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชพีครู ยนิดีรับนักศึกษาจบใหม๋ สามารถ
สอนวิชาฟิกสิก เคมี ได้ ต้ังแต่ชั้น ป.1 - ม.6//มีที่พักให้ อาหารเชา้-กลางวัน ชดุฟอร์ม เบิก
ค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท

08.00-17.00น.

3 ครูภาษาองักฤษ 1  15,000 ช-ญ 22-40 ป.ตรี /สาขาองักฤษ

สามารถสอนวิชาภาษาองักฤษได้ ต้ังแต่ชั้นอนุบาล- ม.6 วุฒิปริญญาตรีสาขาภาษาองักฤษ 
ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชพีครู ยนิดีรับนักศึกษาจบใหม๋//มีที่พักให้ อาหารเชา้-กลางวัน ชดุ
ฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท

08.00-17.00น.

4 ครูเคมี 1  15,000 ช-ญ 22-40 ป.ตรี /สาขาเคมี
สามารถสอนวิชาเคมีได้ ต้ังแต่ชั้น ม.1 - ม.6 วุฒิปริญญาตรีสาเคมี ไม่ต้องมีใบประกอบ
วิชาชพีครู ยนิดีรับนักศึกษาจบใหม๋ 08.00-17.00น.

5 ครูฟิสิกส์ 1  15,000 ช-ญ 22-40 ป.ตรี /สาขาฟิสิกส์

สามารถสอนวิชาฟิสิกส์ได้ ต้ังแต่ชั้น ม.1 - ม.6  วุฒิปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  ไม่ต้องมีใบ
ประกอบวิชาชพีครู ยนิดีรับนักศึกษาจบใหม/๋/มีที่พักให้ อาหารเชา้-กลางวัน ชดุฟอร์ม เบิก
ค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท

08.00-17.00น.

6 ครูภาษาไทย 3  15,000 ช-ญ 22-40
ป.ตรี /สาขา
ภาษาไทย

สามารถสอนวิชาภาษาไทยได้ ต้ังแต่ชั้นอนุบาล - ม.6 วุฒิปริญญาตรี ไม่ต้องมีใบประกอบ
วิชาชพีครู ยนิดีรับนักศึกษาจบใหม๋//มีที่พักให้ อาหารเชา้-กลางวัน ชดุฟอร์ม เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท

08.00-17.00น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ   โรงเรียน เอ.เจ.เนินมะปราง         เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0994000480296    ประเภทกิจการ   โรงเรียน

สถานที่ตั้ง   400/14 หมู่ 2      ต.เนินมะปราง   อ.เนินมะปราง   จ.พิษณุโลก     65190

ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่   นนางอาภสัรา  ทองประเสริฐแสง        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ     โทรศัพท์   055-3993849,091-3954377

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 แคชเชยีร์ 2 9,600 ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี รับช าระเงินให้ลูกค้า ท างานเป็นกะ

2 พนักงานแผนกเบเกอร่ี 5 9,600 ช-ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี ประจ าแผนกเบเกอร่ี ท าขนมปัง เบเกอร่ีต่างๆ มีประสบการณ์ในการท าเบเกอร่ี ท างานเป็นกะ

4 พนักงานแผนกอาหารสด 3 9,600 ช-ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี ประจ าอยู่แผนกอาหหารสด ช าแหละปลาได้ ท างานเป็นกะ ท างานเป็นกะ

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั (สาขาท่าทอง พิษณุโลก)      เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0105536092641   ประเภทกิจการ  ขายปลีกสินค้า อปุโภค-บริโภค
สถานที่ตั้ง 444 ม.6  ต. ท่าทอง   อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่   น.ส.นิตยา  สร้อยสุข       ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบุคคล    โทรศัพท์ 055-283330

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

3 พนักงานจดัเรียงสินค้า 10 9,600 ช-ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี จดัเรียง ดูแลสต็อกสินค้าแผนกอปุโภค-บริโภค ท างานเป็นกะ



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เอส.เค.เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย  จ ากดั           เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0655550000398      ประเภทกิจการ  รับเหมาแรงงาน

สถานที่ตั้ง   213/22 ถ.พิชยัสงคราม    ต.ในเมือง   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000

ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่   นางสาวเสาวณีย ์ อรุณ       ต าแหน่ง  เจา้หน้าที่สรรหาแรงงาน    โทรศัพท์   082-0922905

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

1 ฝุายผลิต 50 320/วัน ญ 22-35 ม.3 - ป.ตรี
พนักงานฝุายผลิต ปฏบิัติงานที่บริษัทไทยแอโรว์  มีรถรับส่ง ประกนัสังคม ค่ารักษาพยาบาล
 ประกนัอบุัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน ชดุฟอร์ม อาหารกลางวัน

ท างานเป็นกะ 
07.00-15.30/       

15.30-24.00 น./     หยดุ
อาทิตยล์ะ 1 วัน



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 10 9,700 ช-ญ 24-40 ม.3 - ป.ตรี 08.00 - 17.00 น.

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 ฝุายประสานงานขาย 5 11,500 ช 23-40 ปวส-ป.ตรี

ติดต่อประสานงานกบัพนักงานขบัรถ  โรงงานผู้ผลิต หน้างานส่งสินค้า ส ารวจราคา
เปรียบเทียบราคาค่าอะไหล่ ติดตามและติดต่อ ก าหนดการรับสินค้า ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อสนับสนุนงาน
จดัการด าเนินการด้านเอกสารใบส่ังงาน

08.00-17.00 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากดั          เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0105531084896        ประเภทกิจการ   ผลิตและจ าหน่ายหมากฝร่ัง
สถานที่ตั้ง   1098/3-4    ถ.บรมไตรโลกนารถ 2     ต.ในเมือง   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่   น.ส.จฑุามาศ  แจง้มุข         ต าแหน่ง   ผู้จดัการฝุายขาย    โทรศัพท์   086-3166506

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

พนักงานขายหน่วยรถยนต์ /รถ
มอเตอร์ไซค์

จ าหน่ายสินค้าประเภท หมากฝร่ังลอตเต้ ขบัรถยนต์หรือขบัรถมอเตอร์ไซค์ได้ และต้องมี
ใบขบัขี่

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสาเอกซีเมนต์          เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0653546002932    ประเภทกิจการ   จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง

สถานที่ตั้ง    362  ม.3      ต.อรัญญิก   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000

ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  นายจรีะ  แบ่งทน              ต าแหน่ง   พนักงานทั่วไป     โทรศัพท์  055-303601,081-8874693

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 แม่บ้าน 2 320/วัน ญ 30-50 ไม่จ ากดัวุฒิ ท าความสะอาดออฟฟิต สามารถขบัรถได้และมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์/ไม่จ ากดัวุฒิ 08.00-17.00 น.

จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิษณุบุตร เอน็จเินียร่ิง     เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0653543000211   ประเภทกิจการ   รับเหมากอ่สร้าง

สถานที่ตั้ง   59/193 ถศรีธรรมไตรปิฏก      ต.ในเมือง   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000

ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่   นางโสภา ถิ่นเกา๊          ต าแหน่ง  พนักงานจดัซ้ือ    โทรศัพท์  055-247334

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั รักษาความปลอดภยันพกญัจน์    เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0653534000531    ประเภทกิจการ  บริษัทรักษาความปลอดภยั
สถานที่ตั้ง  57/27 ถ. พระองค์ด า      ต.ในเมือง      อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  น.ส.เพชรรัตน์  สุวรรณกจิ    ต าแหน่ง   พนักงานธุรการ     โทรศัพท์  055-303815-16,086-9396348,084-5913088

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

1 พนักงานรักษาความปลอดภยั 10 320/วัน ช 20-55 ม.3 - ป.ตรี รักษาความปลอดภยั 12 ชม. หยดุอาทิตยล์ะ 1 วัน 18.00-06.00 น.



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (พิษณุโลก) จ ากดั      เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0655555000205      ประเภทกิจการ ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใชใ้นครัวเรือน
สถานที่ตั้ง  29/9  ม.7 ถนนสีหราชเดโชชยั      ต.วัดจนัทร์    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  นางสาวน้องนุช ชมี่วง              ต าแหน่ง  พนักงานบัญช ี  โทรศัพท์  055-282444,055-216162

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน

1 ชา่งประจ าโชว์รูม 3 320/วัน ช 25-35 ม.6 - ป.ตรี
ดูแลซ่อมแซม รักษาเฟอนิเจอร์ ไม่จ าเป็นต้องจบสาขาชา่ง เน้นมีประสบการณ์อตัราค่าจา้ง
ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์การท างาน 08.30-17.30น.



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

1 ชา่งไฟฟูาซ่อมบ ารุง 4  10,000 ช 25-40
ปวส-ป.ตรี/สาขา

ชา่งไฟฟูา
มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป /อตัราค่าจา้งตามโครงสร้างบริษัท 08.00-17.00น.

2 ชา่งยนต์ 5  10,000 ช 25-40
ปวส-ป.ตรี/สาขา

ชา่งยนต์
สาขาชา่งยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวขอ้ง มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป/อตัราค่าจา้งตามโครงสร้าง
บริษัท

08.00-17.00น.

3 จป. วิชาชพี 1  15,000 ช-ญ 25-40
ป.ตรี/ความ
ปลอดภยั

สาขาความปลอดภยั มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป/อตัราค่าจา้งตามโครงสร้างบริษัท 08.00-17.00น.

4 ชา่งสี 4  9,600 ช 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีประสบการ์ 2 ปี ขึ้นไป  อตัราค่าจา้งตามโครงสร้างบริษัท 08.00-17.00น.

5 เจา้หน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 2  10,000 ช 25-45 ปวส - ป.ตรี มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป / อตัราค่าจา้งตามโครงสร้างบริษัท 08.00-17.00น.

6 เขยีนแบบ 2  15,000 ช 25-45 ป.ตรี มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป/อตัราค่าจา้งตามโครงสร้างบริษัท 08.00-17.00น.

7 วิศวกรโรงงาน 4  15,000 ช 25-45
ป.ตรี/สาขาที่เกี่ยง

ขอ้ง
มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป อตัราค่าจา้งตามโครงสร้างบริษัท จ-ศ / 08.00-17.00น.

8 ผู้จดัการฝุายบุคคล 1  15,000 ช 35-45
ป.ตรี/สาขาที่เกี่ยง

ขอ้ง
มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป อตัราค่าจา้งตามโครงสร้างบริษัท จ-ศ / 08.00-17.00น.

9 ผู้จดัการตรวจสอบฯ 1  15,000 ช 30-45 ป.ตรี มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป อตัราค่าจา้งตามโครงสร้างบริษัท จ-ศ / 08.00-17.00น.

10 ผู้จดัการโรงงาน 1  15,000 ช 35-45 ป.ตรี มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป อตัราค่าจา้งตามโครงสร้างบริษัท จ-ศ / 08.00-17.00น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ      บริษัท เกษตรพัฒนาอตุสาหกรรม จ ากดั     เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0655534000206      ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองใชท้างการเกษตร
สถานที่ตั้ง  59/23 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก      ต.ในเมือง     อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000
ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  นายอานัติ  ปัชะนี         ต าแหน่ง  ผู้จดักการฝุายบุคคล   โทรศัพท์  055-313105

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน



จ านวน
อัตรา เพศ อายุ วฒิุการศึกษา

2 ฝุายผลิต 30 300/วัน ช-ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี
คัดแยก บรรจ ุปิดฝาผลิตภณัฑ์ ปฎบิัติงานตามแผนที่ก าหนด สามารถท างานเป็นกะได้/ มี
โอที โบนัส เบี้ยเล้ียงวันละ 30 บาท เบี้ยขยนัเดือนละ 1,000 ค่ากะ80 บาท

ท างานเป็นกะ
08.00-05.00น

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

•เป็นงานโทรติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้สินประจ าออฟฟิศ

•สวัสดิการ -ค่าคอมมิชชั่น -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ -ยูนิฟอร์ม -ปรับเงินเดือนประจ าปี

•เป็นงานโทรติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้สินประจ าออฟฟิศและลงพื้นที่ที่พบลูกค้า

•สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ยูนิฟอร์ม เบี้ยเล้ียง

•รถบริษัทใช้ในการลงพื้นที่  ปรับเงินเดือนประจ าปี

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

ม.6 ขึ้นไป20-40ช-ญ320/วัน10พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์1

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท ท.ีพ.ีเอส รุ่งเรือง กิจ จ ากัด เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0655559001150  ประเภทกิจการ รับติดตามทวงถามหนี้

สถานที่ตั้ง 164/1 ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ นางสาวน้ าอ้อย เขียวแก้ว   ต าแหน่ง ฝุายบุคคล โทรศัพท์ 055-301481

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

08.00-17.00 น.

08.00-17.00น.20-40ช-ญ320/วัน6พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม 2 ม.6 ขึ้นไป

ใบแจ้งต าแหน่งงานวา่ง

ชื่อสถานประกอบการ      ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอทีพี สกนิแคร์      เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  0653560002651      ประเภทกิจการ  ผลิต เคร่ืองส าอาง
สถานที่ตั้ง   55/18 ม.7     ต.สมอแข     อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ชื่อบุคคลที่ตดิตอ่  น.ส.นิภาวรรณ  ดิษฐจนัทร์     ต าแหน่ง   พนักงานบัญช ี  โทรศัพท์ 085-8774942

ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงื่อนไข/สวสัดกิาร ชว่งเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 เจ้าหน้าที่กราฟฟิค 1 18,000 ช - ญ ไม่จ ากัดอายุ ไม่จ ากัดวุฒิ

ส่ือออฟไลน์ : ออกแบบปูายโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ์
ส่ือออนไลน์ : ออกแบบภาพโฆษณา Ads โปรโมทสินค้า คอนเทนต์ต่างๆ  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา เคย
ท างานร้านปูายอย่างน้อย 1 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ          ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Ai เท่านั้น  
สนใจสมัคร ส่งResume และ Portfoli มาที่
Line id : @227zdopu

ท างานที่บ้าน จันทร์-เสาร์/
08.30-17.30 น.

2 เจ้าหน้าที่ขาย 2 15,000 ช - ญ 23 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป

มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
มีความรับผิดชอบและมีใจรักการขาย มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และมีทักษะการพูดเข้า
ใจความต้องการของลูกค้า สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  เข้าไปกรอกใบสมัครที ่
https://www.b-smartprint.com/hr/apply.php    Line id : pepsi2538

จันทร์-เสาร์/08.30-17.30 น.

ช่วงเวลาการท างาน

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ท.ีเอส.พรินท์ต้ิง 2002 จ ากัด เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0655545000059 ประเภทกิจการ ส่ือโฆษณา

สถานที่ตั้ง   276/20 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ น.ส.นิศากร  บรรลุ    ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝุายบุคคล โทรศัพท์ 055-302123 , 0946120183

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ 5 9,600 ญ 22-35 ปวส-ป.ตรี 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช็คราคา ตรวจสอบออเดอร์ มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์/
ประกันสังคม เบี้ยขยัน

08.00 - 17.30 น.

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

ชื่อสถานประกอบการ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วราภรณ์คลีนนิ่ง    เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์  0653543000173   ประเภทกิจการ   บริการท าความสะอาดทั่วไป

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  น.ส.ธาราทิพย์ โล่ห์งาม         ต าแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ     โทรศัพท์  055-301998,089-8563190,081-8886919

1 คนสวน 7,100 ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ตกแต่งกิ่งไม้ รดน้ าต้นไม้ ขับรถยนต์ได้    ขับขี/่ประกันสังคม จ-ศ / 07.00-16.30 น.

สถานที่ตั้ง   83/55   ม.8   ต.หัวรอ    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

2 ช 30-59 ไม่จ ากัดวุฒิ

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสาเอกซีเมนต์    เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์   0653546002932   ประเภทกิจการ จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

สถานที่ตั้ง  362  ม.3    ต.อรัญญิก    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ นายจีระ  แบ่งทน    ต าแหน่ง  พนักงานทั่วไป    โทรศัพท์    055-303601,081-8874693



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

สถานที่ตั้ง   119  ม.3      ต.ไผ่ขอดอน    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  นางสาวมัลลิกา  คัดชา   ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ    โทรศัพท์  055-004898,081-9534498

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

22-35 ปวช. - ป.ตรี

สามารถขับรถยนต์และออกต่างจังหวัดได้ ท างานออกทิป 24 วัน มีวันหยุด 4 วัน  เช็คสินค้ากับลูกค้า 
คิดเงิน ท าความสะอาดแว่น ส่งรายงาน คีย์สต้อกสินค้า ดูแลแว่นและอุปกรณ์ในร้านลูกค้า ใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  /มีรถใช้งาน ค่าที่พัก ค่าน้ ามัน ค่าคอมมิชชั่น การขึ้นเงินเดือนรายปี โบนัส ชุด
ฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุ รายได้เฉล่ีย 9,000 บาท ขึ้นไป

08.00 - 17.00 น.

สถานที่ตั้ง  221/1   ม.1    ต.บ้านมุง   อ.เนินมะปราง    จ.พิษณุโลก    65190

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   นายสิรภพ  สอนใจ       ต าแหน่ง  เจ้าของกิจการ   โทรศัพท์  081-3116376

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

2 9,000 ช

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมควรการโยธา   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์  0653541000028  ประเภทกิจการ  รับเหมาก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ   เอส-กลาส    เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์  3650900226250   ประเภทกิจการ ขาย ปลีก-ส่ง แว่นตา

1 พนักงานสโตร์ 2 9,000 ช-ญ 25-45 ม.3 - ป.ตรี ที่พักกรณีอยู่ต่างจังหวัด โบนัสปีละ 2 คร้ัง อาหารกลางวัน 1 มื้อ ประกันสังคม 08.00 - 17.00 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

1 พนักงานหน่วยรถเงินสด



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานขับรถ ท.4 5 9,600 ช 25 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ ขับรถบรรทุกแก๊สเพื่อน าไปส่งยังสถานที่ต่างๆที่บริษัทก าหนด 08.00-17.30 น.

2 พนักงานจัดส่งแก๊ส 10 9,600 ช 25 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ สามารถยกของหนักได้ ไปกับรถเพื่อจัดส่งแก๊สตามสถานที่ต่างๆที่บริษัทก าหนด ขยัน อดทน 08.00-17.30 น.

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 เจ้าหน้าที่ฝุายปฎิบัติการธุรกิจ 5 9,600 ช - ญ 20-35 ปวส-ป.ตรี
มีความรู้เร่ืองงานส านักงาน การจัดเก็บเอกสาร การประสานงาน ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆได้ 
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้   และวิเคราะห์งานเป็น เงินเดิอนตามโครงสร้างบริษัท

08.00 - 18.00 น.

2 พนักงานทั่วไป 30 320/วัน ช - ญ 18-40 ไม่จ ากัดวุฒิ
คัดแยก และจัดเรียงสินค้า ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจ าตัว ไม่สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมเหล้า มีภูมิล าเนา
อยู่ในพื้นที่ สามารถเดินทางมาท างาน ได้เอง ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา

08.00 - 18.00 น.

คุณสมบัติ
เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.จ.ีปิโตรเลียม พิษณุโลก   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0653543000050  ประเภทกิจการ การจ่ายเชื้อเพลิงแก๊ส

สถานที่ตั้ง 198/1 ม.11 ถ. พิษณุโลก.-บางระก า   ต.ท่าโพธิ ์   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก       65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ น.ส.ธนาภรณ์  อุ้ยเจริญ      ต าแหน่ง พนักงานบัญชี    โทรศัพท์  055-219967,055-226900/0832134880

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   นางสาวธัญวลัย รังษา      ต าแหน่ง  ฝุายทรัพยากรบุคคล    โทรศัพท์  055-321555 ต่อ 126, 127, 137/ 089-9616644

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   โรงงานวงษ์พาณิชย์   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์3650100212939   ประเภทกิจการ วัสดุรีไซเคิล

สถานที่ตั้ง   19/9    หมู3่     ต.ท่าทอง    อ.เมือง     จ.พิษณุโลก     65000



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 9,500 ช-ญ 20-35 ป.ตรี
ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ  ท ากราฟฟิกดีไซด์ สามารถออกแบบภาพสินค้า ตัวอักษร      แบรนเนอร์ ภาพ
โฆษณาได้ 07.30-18.00 น..

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานคลังสินค้า 5 320/วัน ช 22-35 ปวช-ป.ตรี     ช่างยนต์

จัดสินค้า/ส่งสินค้ึา/แพ็คสินค้า เป็นอะไหล่รถยนต์  (ผ่านการฑ์เกณทหารแล้วมีใบ สด.9) สามารถขับ
รถยนต์ได้ มีใบขับขี่และสามารถออกต่างจังหวัดได้

08.00 - 17.00 น.

สถานที่ตั้ง  63/8  ม.1   ต.สมอแข    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก   65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  น.ส.ส ารวย   เล้ียงนิ่ม      ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝุายบุคคล   โทรศัพท์  055-906325

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีอ.ี ออโต้เทรด    เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์   0653547001387   ประเภทกิจการ  จ าหน่าย ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ส าหรับยานยนต์

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท ไล้พานิช เคมีเกษตร จ ากัด   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0655555000213 ประเภทกิจการ ขายเคมีเกษตร

สถานที่ตั้ง  283/45 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  น.ส.นงนุช  อ่อมฤทธิ ์   ต าแหน่งพนักงานบัญช ี โทรศัพท์ 055-251444



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานสินเชื่อ 30 9,500-13500 ช-ญ 23-30 ปวส.-ป.ตรี ขึ้นไป
• บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ
• ท าสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย

08.00-17.00 น.

2 ผู้จัดการฝุายบัญชี 1 50,000 ช-ญ 35-45 ป.ตรี

• ตรวจสอบเอกสารการบันทึกทุกรายการ ทุกประเภทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน
• ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีในใบส าคัญจ่าย, ใบส าคัญรับ, ใบรายวันทั่วไป
• จัดท ารายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชี
• กระทบยอดบัญชีต่างๆ ของบริษัททุกเดือน
• ควบคุมการจัดท าบัญชี การปิดบัญชีประจ าเดือน
• เสนอแนะแนวทางพัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการท างานของแผนกบัญชีและการเงินให้การท างาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• เสนอแนะแนวทางพัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการการท างานของบริษัทเพื่อเพิ่มความรัดกุมของ
การควบคุมภายใน และ มีความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

08.00-17.00 น.

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน
คุณสมบัติ

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สบาย สบาย ลิสซ่ิง จ ากัด สาขาพิษณุโลก  เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0655558001059ประเภทกิจการ การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

สถานที่ตั้ง   434/61   ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   นายธนพล  สาริกบุตร   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บุคคล  โทรศัพท์ 055-000600 , 0651210103



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

• ติดต้ัง ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์บนระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งหมดขององค์กร

• ตรวจสอบ ดูแลการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการปรับแต่งค่าทางเครือข่ายส าหรับผู้ใช้งาน 

• ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเคร่ืองแม่ข่าย กล้องวงจรปิด และไฟล์ส ารองข้อมูลรายวัน      

• ดูแลคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้สะอาดและอยู่ในสภาพดี         

• จัดท ารายการสต๊อค ปรับปรุง รายการอะไหล่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ขององค์กรที่แผนกดูแล
รับผิดชอบ

• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้มอบหมาย     

4 Graphic Design & Admin 2 10,000 - 15,000 ช-ญ 25-46 ป.ตรี

• ผลิตส่ือโฆษณา ออนไลน์และออฟไลน์
• สร้างสรรค์ ออกแบบ และวางแผนเนื้อหาภายในเพจ
• ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น กับลูกค้าทางออนไลน์ ทุกช่องทางของบริษัท
• สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและดูแลความเรียบร้อยของเพจ
• ดูแลเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ ตารางการโพสต์ ติดตามการเคล่ือนไหวของเพจ
• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

08.00-17.00 น.

5 HRD (ฝุายบุคคล) 2 15,000 ช-ญ 30-45 ป.ตรี
• การวางแผนก าลังคน สรรหาและคัดสรรบุคลากร Payroll และงานข้อมูลพนักงาน
• Training หรือฝึกอบรมพนักงาน  งานประเมินผลงาน

08.00-17.00 น.

3 ไอที Support 2 15,000 ช 25-45 ป.ตรี 08.00-17.00 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สบาย สบาย ลิสซ่ิง จ ากัด สาขาพิษณุโลก  เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0655558001059ประเภทกิจการ การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

สถานที่ตั้ง   434/61   ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   นายธนพล  สาริกบุตร   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บุคคล  โทรศัพท์ 055-000600 , 0651210103

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน



28-พ.ค.

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานการเงิน 2 10,000 ญ 22-35 ป.ตรี การบัญชี

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

สถานที่ตั้ง  888/3-4  ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง      อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  นายปัณณธร  พร้าโมต        ต าแหน่ง   ผู้ช่วยผู้จัดการ    โทรศัพท์  055-001351,099-2911666

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

1 พนักงานขับรถส่งพัสดุ 6 23,000 ช 20-39 ม.3 - ป.ตรี

ขับรถยนต์ส่งพัสดุของบริษัท J&T Express ส่งในเขต อ.เมืองพิษณุโลก รู้เส้นทางในพื้นที่ 
มีใบขับขี่รถยนต์และต้องมีรถกระบะติดต้ังตู้ทึบ 
ผ่านการเกณทหารแล้ว และไม่มีประวัติอาชญากรรม
ท างานหยุดอาทิตย์ละ 1 วันและมีวันหยุดตามปีปฏิทิน 
รายได้รวม 23,000 บาท/เดือน

08.00 - 17.00 น.

สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ ท าเช็ค ออกใบเสร็จ สรุป
บัญชีการเงินลูกค้า และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

08.30 - 17.30 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลส์ จ ากัด สาขาพิษณุโลก           เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์   0605555000027       ประเภทกิจการ  จ าหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ

สถานที่ตั้ง   999 ม.7    ต.สมอแข   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   น.ส.สุนิทรา  ศรีกล่ า       ต าแหน่ง  พนักงานจัดซ้ือ    โทรศัพท์   055-338777-9,086-32209550

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท บีเอ็นที เอ็กซ์เพรส จ ากัด (พิษณุโลก) ( J & T Express )      เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์   0505562019812       ประเภทกิจการ  การขนส่งพัสดุ



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

05.00-14.00น.

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

1 พนักงานครัว 2 9,000 ญ 20-48 ม.6 ขึ้นไป ท าอาหารได้ ล้างจาน ท าความสะอาดพื้นที่โดยรอบ

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   นางรัตนา  รังษีธรรมานุกูล     ต าแหน่ง  ผู้จัดการ    โทรศัพท์   055-336355

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน
คุณสมบัติ

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอทีโฮม คอนสตรัคชั่น         เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์  0653557001207      ประเภทกิจการ  รับเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย โรงแรม

สถานที่ตั้ง   48/13 ถนนพุทธบูชา    ต.ในเมือง   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   ดร.ฉัตรปิยะ ศรพรหม       ต าแหน่ง  ประธานบริหาร    โทรศัพท์   061-4411899,084-3753182

1 วิศวโยธา 2 18,000 ช 25-35 ป.ตรี/วิศวโยธา มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ป/ี มีที่พัก โอที และอื่นๆตามโครงสร้างบริษัท 08.00-17.00น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท โมสท์ลักกี้ กรุ๊ป จ ากัด  ( โรงแรมมอสเทล พิษณุโลก )          เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์   0105561017569     ประเภทกิจการ   โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

สถานที่ตั้ง   60/10  ม.5    ซ.วัดพลายชุมพล   ต.พลายชุมพล   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
1 พนักงานขับรถแกร๊ปฟููด 33 500/วัน ช-ญ 18-50 ป.6 - ป.ตรี 08.00 - 17.00 น.

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 นักกิจกรรมบ าบัด 1
15000 - 

25000 บาท/
เดือน

ชาย/หญิง 24 - 45 ปี
ปริญญาตรีสาขา
กิจกรรมบ าบัด

• มีประสบการณ์ในการท างานกับเด็กอย่างน้อย 1 ปี
จันทร์ ถึง ศุกร์    9.00-19.00
 น.  พัก 2 ชั่วโมง (หยุดตาม
วันหยุดราชการ)

• จบการศึกษา ป. ตรี สาขา ครุศาสตร์ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ หรือ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก

• มีประสบการณ์ในการท างานกับเด็กอย่างน้อย 1 ปี

•. จบการศึกษา ม.6 และ มีอายุ 28 ปี ขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในการท างานกับเด็กอย่างน้อย 3 ปี

• สามารถท างานด้านเอกสารได้

  • มีใจรักในการดูแลเด็ก ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. 
(หยุดตามวันหยุดราชการ)

จันทร์ - ศุกร์ 7.00-17.00 น. 
(หยุดตามวันหยุดราชการ)

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี สมาร์ท บี สไมล์      เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์0653561001020    ประเภทกิจการ สถาบันสร้างเสริมพัฒนาการส าหรับเด็ก

สถานที่ตั้ง 228/64 ถ. ไชยานุภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ น.ส.ตติมา กล่อมจันทร์        ต าแหน่ง ผู้จัดการ  โทรศัพท์ 081-5333459

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท แกร็บแท็กซ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด (พิษณุโลก)   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0105556090377  ประเภทกิจการ จัดส่งพัสดุ อาหารและเคร่ืองด่ืมฯ

สถานที่ตั้ง  541   ถ.มิตรภาพ    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  นายชัยราช วิชาชัย      ต าแหน่ง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 093-5364683

มีรถมอเตอร์ไซค์ และมีใบขับขี่  มีโทรศัพท์สมาทโฟนที่สามารถรองรับแอพพลิเคชั่นและเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้

2 ครูพี่เล้ียงดูแลเด็กเล็ก 2
10000 -

15000 บาท/
เดือน

ชาย/หญิง 28 - 45 ปี ปริญญาตรี

3 ครูผู้ช่วยพี่เล้ียงดูแลเด็กเล็ก 3
7000 -10000
 บาท/เดือน

หญิง 28 - 45 ปี ม.6



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
1 พนักงานไรเดอร์ 20 500/วัน ช-ญ 18-40 ม.3 - ป.ตรี 08.00 - 17.00 น.

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานชาย 5 15,000 ช ญ 25 50 ไม่จ ากัด ชุดยูนิฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษาบุตร โบนัส คอมมิชชั่น 07.00-17.00น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท เดลิเวอร่ี ฮีโร่ (ไทยแลนด์) พิษณุโลก   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0105555034805  ประเภทกิจการ ให้บริการส่ังและจัดส่งอาหาร ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น

สถานที่ตั้ง  171 ถ.บรมไตรโลกนารถ    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  นายพีระพัชร ไชยสมบูรณ์       ต าแหน่ง ผู้จัดการ    โทรศัพท์  063-4947254

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ช่วงเวลาการท างาน

มีรถจักรยานยนต์ของตนเองและมีใบขับขี่ รู้จักเส้นทางในมืองพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี มีโทรศัพท์สมา
ทโฟนที่รองรับแอพพลิเคชั่นได้

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฎฐ์ธมนดัชมิลล์  เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0653559002596  ประเภทกิจการ กิการขายส่งผลิตภัณฑ์นม

สถานที่ตั้ง 22/7  ม.7  ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ น.ส.ณฐพัชร์  หลวงศรีใจ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการ  โทรศัพท์ 080-4462824,0956346369,055-334558



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานฝุายผลิต 50 320/วัน ช-ญ 18-55 ม.3 ขึ้นไป ปฎิบัติงานที่ บริษัทไทยแอโรว์ ท างานเป็นกะได้/ประกันสังคม ประกันชีวิต เงินพิเศษหรือเบี้ยขยัน ค่ากะ ท างานเป็นกะ

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานขาย 2 320/วัน ช-ญ 22 40 ม.3 ขึ้นไป จัดท ารายงานต่างๆ ใช้คอมฯได้/ประกันสังคม โบนัส ปรับเงินเดือนประจ าปี 08.00-17.00 น.

2 พนักงานคลังสินค้า(ผู้ช่วยขาย) 3 320/วัน ช-ญ 20 40 ม.3 ขึ้นไป จัดสินค้า-รับสินค้า ขับรถยนต์(กะบะ)ได้/ประกันสังคม โบนัส ปรับเงินเดือนประจ าปี เบี้ยเล้ียง 08.00-17.00 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท เอส.เค.เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย  จ ากัด  เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์0655550000398 ประเภทกิจการ กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่น ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

สถานที่ตั้ง  213/22 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ น.ส.เสาวณีย์  อรุณ   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาแรงงาน  โทรศัพท์ 082-0922905

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพีเค คอนเซสชั่นแนร์ เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0653563000055 ประเภทกิจการ การขายส่งเคร่ืองส าอาง

สถานที่ตั้ง   209/1 ม.3 ต.ท่าโพธิ ์อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ นายสุจินต์  ผลกุศลบุญ     ต าแหน่ง  หุ้นส่วน โทรศัพท์ 055006269

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
1 พนักงานขับรถ 2 9,600 ช 22-40 ม.6 หรือเทียบเท่า

2 ช่างบริการ 2 9,600 ช 21-40 ปวช-ปวส./ช่างยนต์ 

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
1 พนักงานขายเซลล์ฝึกหัด 5 9,600 ช-ญ 20-35 ม.6 - ป.ตรี ขายสินค้าแบรนด์คอลเกต โพรเทค แคร์ 08.00 - 17.00 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท โชคชัยมอเตอร์ จ ากัด   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0645557000326   ประเภทกิจการ จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

สถานที่ตั้ง   18/29-30   ถ.เอกาทศรฐ  ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  น.ส.ปาริฉัตร  ปรีชา          ต าแหน่ง พนักงานการเงิน     โทรศัพท์ 055-213946

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

สถานที่ตั้ง   99/10     ม.5   ต.บ้านคลอง      อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  นายไพรัตน์  ธรรมทวี        ต าแหน่ง   ผู้จัดการฝุายขาย    โทรศัพท์  055-000185

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ ขยัน อดทน มีประสบการณ์จะพิจารณาเปูนพิเศษ
08.00 - 17.00 น.

มีทักษะด้านงานช่างและบริการกระตือรือร้นในการท างาน
08.00 - 17.00 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองพิเชฐกุล          เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์   0583557000121       ประเภทกิจการ จ าหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 คนขับรถ 4 ล้อ 1 320/วัน ช 21 40 ไม่จ ากัด วันหยุดประจ าเดือน 05.00-14.00 น.

2 พนักงานกระจายสินค้า 3 320/วัน ช 23 40 ไม่จ ากัด วันหยุดประจ าเดือน 05.00-14.00 น.

3 พนักงานรถร่วมส่ง(ที่มีตู้ควบคุมความเย็น) 4 320/วัน ช 24 40 ไม่จ ากัด ตามเง่ือนไขข้อตกลง

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 ช่างเทคนิค 2 9,000 ช 20 30 ปวช. ปวส. ติดต้ังอินเตอร์เน็ต / มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 08.30 – 17.30 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท พิษณุโลกบ่อทอง จ ากัด   เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0655560002202 ประเภทกิจการ ผลิตน้ าแข็งก้อนเล็กและน้ าแข็งชิ้น

สถานที่ตั้ง  199 ม.3 ต.บ่อทอง อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 65140

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ น.ส.วรรัตน์  พรมภพร        ต าแหน่ง  ฝุายบุคคล โทรศัพท์ 064-4316204

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท สแควเวฟ เน็ตเวอร์ค กรุ๊ป จ ากัด เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์  0655551000049  ประเภทกิจการ การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย

สถานที่ตั้ง  80/50 ม.10 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  นางสาววันวิสา แปูนสูง     ต าแหน่ง  ผู้จัดการ    โทรศัพท์  055-334655

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

3 พนักงานขายเคเบิลและอินเตอร์เน๊ต 5 9,500 ช ญ 21 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป มียานพาหนะเปูนของตนเอง/คอมมิชชั่น ค่าน้ ามันรถ 08.30-17.00 น.

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานยกของ (ขนของ) 2 320/วัน ช 18 ปี ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป แข็งแรง อดทน / โบนัส 08.00-17.30 น.

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานหน่วยรถเงินสด 2 9000-20,00 ช 22-38 ปวช. ขึ้นไป สามารถขับรถยนต์และออกต่างจังหวัดได้ 08.00-17.30 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. เคเบิ้ลทีวี จ ากัด  เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0135557006299  ประเภทกิจการ การผลิตโทรศัพท์  และโทรสารแบบใช้สาย

สถานที่ตั้ง 1191/1-2 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ นางสาวธมลวรรณ  ถาวรกลู    ต าแหน่ง  ฝุายบุคคล  โทรศัพท์ 055-218707

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงสีไฟสิงหวัฒน์  เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0652519000028 ประเภทกิจการ การสีข้าว

สถานที่ตั้ง    161/1 ม.3 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ นางนพวรรณ  บุญช่วย     ต าแหน่ง  ธุรการ     โทรศัพท์ 080-5870945,0-5526-2200-1

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   ร้านเอส-กลาส  เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 3650900226250  ประเภทกิจการ จ าหน่ายแว่นตา

สถานที่ตั้ง    221/1 ม.1  ต.บ้านมุง   อ.เมือง จ.พิษณุโลก   65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ นายสิรภพ  สอนใจ  ต าแหน่ง  เจ้าของกิจการ     โทรศัพท์ 0813116376

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานจัดส่งแก๊ส 10 9,000 ขึ้นไป ช 22-45 ไม่จ ากัดวุฒิ สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ / ขยัน อดทน 08.00-17.30 น.

2 พนักงานขับรถ ท.4 5 12,000 ช 25-45 ไม่จ ากัดวุฒิ มีใบขับขี่ ท.4 ขึ้นไป สามารถขับรถออกต่างจังหวัดได้ /ขยัน 08.00-17.30 น.

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 พนักงานขาย 2 15,000 ญ 20-35 ป.ตรี ขายน้ ามันหล่อล่ืน มีใบขับขี่รถยนต์

2 พนักงานขับรถ 8 9600 ช 20-36 ม.3 -ป.ตรี ส่งสินค้าน้ ามันหล่อล่ืน/มีใบขับขี่
08.30-17.30 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท อีด้า - เซเว่น ซันส์ จ ากัด (สาขาพิษณุโลก)          เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์   0105530058433     ประเภทกิจการ   จ าหน่ายน้ ามันหล่อล่ืน

สถานที่ตั้ง   99/4 ม.3      ต.บ้านกร่าง   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   น.ส.มาลัย  สังข์ประเสริฐ              ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานคลังสินค้าทั่วไป    โทรศัพท์  098-2604451

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  ห้างหุ้นส่วน จ ากัด.เอส.จ.ีปิโตรเลียม  เลขที่จดทะเบียนพาณชิย ์ 0653543000050   ประเภทกิจการ การจ่ายเชื้อเพลิงแก๊ส

สถานที่ตั้ง    198/7   ม.11   ต.ท่าโพธิ ์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก   65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ น.ส.ธนาภรณ์  อุ้ยเจริญ   ต าแหน่ง  พนักงานบัญชี     โทรศัพท์  055-219967

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 ฝุายขาย 5 320/วัน ช-ญ 28-45 ม.6-ป.ตรี ขายรถบรรทุก

2 ช่างเทคนิค 3 320/วัน ช 22-50 ปวช. ซ่อมรถบรรทุก ไม่จ าเป็นต้องจบสาขาช่าง แต่ต้องมีประสบการณ์ 

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

2 หัวหน้าควบคุมน าจ่าย 1 250000 ช-ญ 25-35 ปริญาตรี ควบคุมการน าจ่าย (ไม่เน้นประสบการณ์)

1 พนักงานขับรถขนส่ง 20 23,000 ช 20-39 ม.3 - ป.ตรี

ขับรถยนต์น าจ่ายพัสดุของบริษัท J&T Express ส่งในเขต อ.เมืองพิษณุโลก และอ.วังทอง รู้เส้นทางใน
พื้นที่เป็นอย่างดี 
มีใบขับขี่รถยนต์และต้องมีรถกระบะติดต้ังตู้ทึบ 
ผ่านการเกณทหารแล้ว และไม่มีประวัติอาชญากรรม
ท างานหยุดอาทิตย์ละ 1 วันและมีวันหยุดตามปีปฏิทิน 
รายได้รวม 23,000 บาท/เดือน

08.00 - 18.00 น.

จันทร์-เสาร์/08.30-17.30 น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท บีเอ็นที เอ็กซ์เพรส จ ากัด (พิษณุโลก) ( J & T Express )      เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์   0505562019812       ประเภทกิจการ  การขนส่งพัสดุ

สถานที่ตั้ง  888/3-4  ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง      อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  นายปัณณธร  พร้าโมต      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยผู้จัดการ    โทรศัพท์  055-001351,099-2911666

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ    บริษัท พิษณุโลกทรัคออโต้เซลล์ จ ากัด        เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์   0655549000011     ประเภทกิจการ   การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่น ๆ

สถานที่ตั้ง   99/4 ม.3      ต.บ้านกร่าง   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก     65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ   น.ส.กัญญาณี  ชมภู         ต าแหน่ง  ฝุายบุคคล     โทรศัพท์ 055-906456

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน



จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

2 พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 9,600 ช-ญ 25-35 ม.3-ป.ตรี 
จัดเรียงสินค้าฝุายอุปโภค บริโภค

จ านวน

อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

1 แม่บ้าน 2 320/วัน ญ 25-35 ป.4 - ป.ตรี
ท าความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมาย 
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

08.00-17.30น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ     โฮมบิสสิเนส        เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์   1909900183908      ประเภทกิจการ  ร้านผ้าม่าน

สถานที่ตั้ง     26/93 ถ.วิสุทธิก์ษัตริย์      ต.ในเมือง     อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  นน.ส.จินตนา ศรีพจนารถ        ต าแหน่ง   ผู้จัดการร้าน    โทรศัพท์  094-9869115

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน

1 ผู้จัดการแผนกอาหารสด 1 17,000 ช-ญ 20-40 ป.ตรี
ท างานเป็นกะ /บริหารยอดขาย สต็อก มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 
อัตราค่าจ้าง 17,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์และผลงาน

ท างานเป็นกะ05.00-23.00น.

ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 2      เลขที่จดทะเบียนพาณชิย์  0107537000521      ประเภทกิจการ  ค้าปลีก

สถานที่ตั้ง  410/4  ม.7    ต.สมอแข     อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    65000

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ  น.ส.สุณิสา ภมรเดชากุล        ต าแหน่ง  Section Manager - HR   โทรศัพท์  055-008919 ต่อ 105

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ

เงือ่นไข/สวัสดิการ ช่วงเวลาการท างาน


