
uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 1 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

122420
ผู้จัดการขายส่งมือถือ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-18.00น. / มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการ /
มีภาวะผู้นำ รักงานบริการ
สวัสดิการ:ประกันสังคม   / เงินเดือน12,00-15,000/เดือน / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 25-35 12000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00010

0653536000295/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสียงทิพย์การ์ดโฟน
(ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

31/10/2562 47413
ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่
อสารโทรคมนาคม

สจจ.พิษณุโลก

123120
ผจก.การเงิน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น/สาขาบัญชี / ประสบการณ์ 5 ปี
ขึ้นไป / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุ / เบี้ยขยัน โอที
เงินช่วยเหลือ / เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

1 ไม่ระบุ 23-35 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00006

0655557000717/001 บริษัท โตโยต้า
พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด
ต.พลายชุมพล    อ.เมือง พิษณุโลก

21/09/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 2 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

123120
หัวหน้าแผนกบัญชี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น/สาขาบัญชี /
บริหารงานบัญชีและปิดงบได้ /งานด้านภาษี / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหาร ค่าความรับผิดชอบ / ค่ากะ ยูนิฟอร์ม
/ เงินเดือน15,000/ขึ้นไปตามโครงสร้างบริษัท

2 ไม่ระบุ 25-35 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00019

0655532000039/001 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (โรงแรม)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

12/11/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

123120
ผู้จัดการบัญชี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น/สาขาบัญชี /
มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ตามที่กฏหมายกำหนด /
เงินเดือน50,000ขึ้นไป/เดือน / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 35-45 50000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00009

0655558001059/001 บริษัท สบาย สบาย
ลิสซิ่ง จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

15/11/2562 77101
การให้เช่าและให้เช่าแบบ
ลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วน
บุคคล รถกระบะ
รถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้
ายกัน

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

123130
ผช.ผจก.สถานีบริการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08-17.30 น. / รับสมัครและสัมภาษณ์ ณ
สนง.จัดหางาน / วันที่ 16 สค.2562  เวลา 09.00-15.00น
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ทุนการศึกษา
เบี้ยเลี้ยง ที่พัก / ไม่ระบุ

50 ไม่ระบุ 23-45 13000.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0105535099511/026 บริษัท
ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น  จำกัด
(พิษณุโลก)
ต.บึงพระ    อ.เมือง พิษณุโลก

25/09/2562 47735
ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเ
พลิงอื่น ๆ
สำหรับใช้ในครัวเรือน

สจจ.พิษณุโลก

123240
ผู้จัดการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00น. / ดูแลทีมงาน บริการลูกค้า /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือน-เงื่อนไข ตามโครงสร้างบริษัท /
ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 25-45 9450.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0653557000847/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สิริพรชัย 2014
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

30/11/2562 70209
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้าน
การบริหารจัดการอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่
น

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

123320 ผู้จัดการฝ่ายขาย
หัวหน้าทีมขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น /
ดูแลทีมขายให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัส ประกันสังคม การปรับเงินเดือน / ประกันกลุ่ม
ยูนิฟอร์ม คอมมิชชั่น / เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

5 ไม่ระบุ 25-45 9500.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00010

0105557101127/001 บริษัท โตโยต้า
เมืองสองแคว จำกัด
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

30/09/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

123320 ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการขายส่งมือถือ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30 -18.00น. / มีภาวะการเป็นผู้นำ
แก้ไขปัญหาหน้าได้ดี / มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สวัสดิการ:ประกันสังคม คอมมิชชั่น / เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
/ ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 25-40 12000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00006

0653536000295/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสียงทิพย์การ์ดโฟน
(ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

15/08/2562 47413
ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่
อสารโทรคมนาคม

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

123330
หัวหน้าการตลาด
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.30-18.00น. / วางแผนการตลาดได้  /
สามารถขับรถได้/มีใบขับขี่
สวัสดิการ:ประกันสังคม คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 25-45 9450.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0135557006299/001 บริษัท เอ็มเอสเอส
เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/07/2562 26303
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารข้อ
มูลที่ใช้ในการส่งสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ไปตามสาย
หรือออกอากาศ

สจจ.พิษณุโลก

123830
ผู้จัดการ ไอที
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ดูแลระบบไอทีของบริษัท /
มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ตามที่กฏหมายกำหนด /
เงินเดือน40,000ขึ้นไป/เดือน / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 35-45 40000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00008

0655558001059/001 บริษัท สบาย สบาย
ลิสซิ่ง จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

15/11/2562 77101
การให้เช่าและให้เช่าแบบ
ลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วน
บุคคล รถกระบะ
รถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้
ายกัน

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

131410
ผช.ผจก.ร้านแมกซ์มาร์ท
เงื่อนไข:เวลาทำงาน08.30-17.30 น. / รับสมัครและสัมภาษณ์ ณ
สนง.จัดหางาน / วันที่ 16 สค.2562  เวลา 09.00-15.00น
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ทุนการศึกษา
เบี้ยเลี้ยง ที่พัก / เงินเดือน 13,000ขึ้นไป

50 ไม่ระบุ 23-45 13000.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00006

0105535099511/026 บริษัท
ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น  จำกัด
(พิษณุโลก)
ต.บึงพระ    อ.เมือง พิษณุโลก

25/09/2562 47735
ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเ
พลิงอื่น ๆ
สำหรับใช้ในครัวเรือน

สจจ.พิษณุโลก

214320 วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
วิศวไฟฟ้า
เงื่อนไข:ทำงาน จ-ส / 08.00-17.00น./สาขาวิศกรไฟฟ้า /
มีประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุด / เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท /
ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 23-40 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00013

0655558001041/001 บริษัท พุทธชิน
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

06/01/2563 43223
การติดตั้งระบบระบายอา
กาศ

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 7 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

214584 วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรเครื่องกล
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น. / สาขาวิศกรเครื่องกล /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุด / เงินเดือน15,000-30,000/เดือน /
ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 23-40 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00014

0655558001041/001 บริษัท พุทธชิน
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

06/01/2563 43223
การติดตั้งระบบระบายอา
กาศ

สจจ.พิษณุโลก

221250
เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์
เงื่อนไข: สาขาเทคนิคการแพทย์ /
มีความรู้เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 23-35 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00006

0655524000033/001 บริษัท พิษณุเวช
จำกัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/08/2562 86101
กิจกรรมโรงพยาบาล

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 8 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

221255 นักรังสีเทคนิค
ผู้ช่วยรังสีวิทยา(บรรจุ)
เงื่อนไข:ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค /
มีความรู้เรื่องมาตรฐานการให้บริการรังสี / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 23-35 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0655524000033/001 บริษัท พิษณุเวช
จำกัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/08/2562 86101
กิจกรรมโรงพยาบาล

สจจ.พิษณุโลก

223010
พยาบาลวิชาชีพ(บรรจุ)
เงื่อนไข:สาขาพยาบาล / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 23-35 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0655524000033/001 บริษัท พิษณุเวช
จำกัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/08/2562 86101
กิจกรรมโรงพยาบาล

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 9 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

231065 ผู้สอน
ครูเคมี
เงื่อนไข:ทำงาน จ-ศ / 08.00-17.00น. /
สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง /
ไม่ต้องจำเป็นมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน100,000 / ชุดฟอร์ม
อาหาร2มื้อ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 23-35 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00009

0994000480296/001 โรงเรียน
เอ.เจ.เนินมะปราง
ต.เนินมะปราง    อ.เนินมะปราง พิษณุโลก

30/12/2562 85211
การศึกษาระดับมัธยมศึก
ษาประเภทสามัญศึกษาส
ำหรับผู้เรียนปกติ

สจจ.พิษณุโลก

231078 ผู้สอน
ครูคณิตศาสตร์
เงื่อนไข:ทำงาน จ-ศ / 08.00-17.00น. / สาขาที่เกี่ยวข้อง /
ไม่ต้องจำเป็นมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน100,000 / ชุดฟอร์ม
อาหาร2มื้อ / ไม่ระบุ

3 ไม่ระบุ 23-35 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0994000480296/001 โรงเรียน
เอ.เจ.เนินมะปราง
ต.เนินมะปราง    อ.เนินมะปราง พิษณุโลก

06/01/2563 85211
การศึกษาระดับมัธยมศึก
ษาประเภทสามัญศึกษาส
ำหรับผู้เรียนปกติ

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 10 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

233120 ครูประถมศึกษา
ครูภาษาไทย
เงื่อนไข:ทำงาน จ-ศ / 08.00-17.00น. /
เอกภาษาไทยหรือสขาที่เกี่ยวข้อง /
ไม่ต้องจำเป็นมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สวัสดิการ:มีที่พักให้ อาหาร2มื้อ  / ค่ารักษาพยาบาล100,000/ปี /
ไม่ระบุ

3 ไม่ระบุ 23-35 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0994000480296/001 โรงเรียน
เอ.เจ.เนินมะปราง
ต.เนินมะปราง    อ.เนินมะปราง พิษณุโลก

30/12/2562 85211
การศึกษาระดับมัธยมศึก
ษาประเภทสามัญศึกษาส
ำหรับผู้เรียนปกติ

สจจ.พิษณุโลก

235990
ครูฟิสิกส์
เงื่อนไข:ทำงาน จ-ศ / 08.00-17.00น. /
สาขาฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง /
ไม่ต้องจำเป็นมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน100,000 / ชุดฟอร์ม
อาหาร2มื้อ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 23-35 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00008

0994000480296/001 โรงเรียน
เอ.เจ.เนินมะปราง
ต.เนินมะปราง    อ.เนินมะปราง พิษณุโลก

30/12/2562 85211
การศึกษาระดับมัธยมศึก
ษาประเภทสามัญศึกษาส
ำหรับผู้เรียนปกติ

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 11 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

241110 นักบัญชีทั่วไป  ,
บัญชี/การเงิน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.30-17.30 น/สาขาบัญชี /
การเงินการธนาคารหรือที่เกี่ยวข้อง / ขับรถยนต์ได้/ ยินดีรับ น.ศ
จบใหม่
สวัสดิการ:ชุดฟอร์ม เบี้ยขยัน วันหยุด ประกันอุบัติเ / นักขัตฤกษ์
ประกันสังคม งานเลี้ยง  / เงินเดือน 10,000บาท ขึ้นไป

2 ไม่ระบุ 24-38 10000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00015

0605555000027/002 บริษัท วี กรุ๊ป
มิตซูออโต้เซลส์ จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

10/12/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

241110 นักบัญชีทั่วไป  ,
พ.การเงิน
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 20-35 12000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655556001167/001 บริษัท
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

23/07/2562 86101
กิจกรรมโรงพยาบาล

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 12 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

241220
นักวิชาการแรงงาน(คนพิกา
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 25-60 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง ป.โท
2562/00002

9996500160002/001
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

01/10/2562 84114
กิจกรรมด้านการบริการที่ส่
งเสริมภาครัฐโดยรวม

สจจ.พิษณุโลก

241930
จนท.ประชาสัมพันธ์
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 20-25 315.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00001

0107537000521/153 บมจ.สยามแม็คโคร
สาขาพิษณุโลก 2
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

06/08/2562 46900
การขายส่งสินค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 13 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

241930
ลูกค้าสัมพันธ์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30 น. / เป็น call center
ด้านโบรกเกอร์รถยนต์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือน 10,000-15,000/เดือน / ไม่ระบุ

50 ไม่ระบุ 25-40 10000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0105543044029/002 บริษัท ซิลค์สแปน
อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด(พิษณุโลก)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

07/11/2562 65120
การประกันวินาศภัย

สจจ.พิษณุโลก

241960 นักการตลาด ;
พนักงานการตลาด
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-17.00น. /
สรรหาลูกค้าให้เข้าไปใช้บริการที่คลินิก / ไม่ระบุ
สวัสดิการ: คอมมิชชั่น / เงินเดือน10,000-15,000/เดือน / ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 18-35 10000.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

3540400815567/001
คลินิกทันตกรรมทีสมายล์
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

15/11/2562 86203
กิจกรรมทาง  ทันตกรรม

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

311220
ช่างคุมงาน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00 น. / ประมูลงานก่อสร้างภาครัฐ /
ควบคุมงานก่อสร้าง
สวัสดิการ:โบนัส มีรถให้ใช้ระหว่างปฎิบัติงาน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ชาย 20-45 10000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00006

0653549000485/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ชะยายา
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

20/10/2562 41001
การก่อสร้างอาคารที่พักอา
ศัย

สจจ.พิษณุโลก

311320
พนักงานแผนก General
เงื่อนไข:จบสาขาไฟฟ้ากำลัง/ใช้คอมฯ MS Office ได้ดี /
มีหนังสือรับรองความรู้ในสาขาอาชีพ /
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1
สวัสดิการ:ประกันสังคม/สมัครวันที่ 23-1ต.ค.2562 / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ชาย 22-35 9450.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00004

0105506002679/001 บริษัท ไทยแอโรว์
จำกัด
ต.หัวรอ    อ.เมือง พิษณุโลก

01/10/2562 32120
การผลิตเครื่องประดับ
ที่ทำจากอัญมณีเทียมและ
สิ่งของที่เกี่ยวข้อง

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

311430
Service &
เงื่อนไข:เวลาทำงาน08.00-17.30น./สาขาคอมฯ /
บำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที/ติดตั้งอุปกรณ์ไอที / เช่น ระบบเครือข่าย
,cctv ,Projector ฯลฯ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม / เงินเดือนตามโครงสร้าง
ความสามารถ / จบสาขาคอมฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 ชาย 20-35 10000.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0103537015355/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ฮิวเมติค
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

14/11/2562 62090
กิจกรรมการบริการเทคโนโ
ลยีสารสนเทศและคอมพิว
เตอร์อื่น ๆ

สจจ.พิษณุโลก

311510
ช่างประดับยนต์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น /
สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุ / เบี้ยขยัน โอที
เงินช่วยเหลือ / เงินเดือน 9,500-9,800/เดือน

5 ชาย 18-35 9500.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00002

0655557000717/001 บริษัท โตโยต้า
พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด
ต.พลายชุมพล    อ.เมือง พิษณุโลก

21/10/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

311520
ช่างยนต์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / สาขาช่างยนต์ /ช่างกล
หรือที่เกี่ยวข้อง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม เบี้ยขยัน / โบนัส เงินช่วยเหลือ /
เงินเดือน 9,500-9,800

10 ชาย 18-35 9500.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00001

0655557000717/001 บริษัท โตโยต้า
พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด
ต.พลายชุมพล    อ.เมือง พิษณุโลก

20/11/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

311520
ช่างยนต์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.30-17.30 น / ขับรถยนต์ได้ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัส ชุดฟอร์ม ประกันสังคม / ปรับเงินเดือนประจำปี
งานเลี้ยง / เงินเดือน 9,450 บาทขึ้นไป

2 ชาย 23-38 9450.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00017

0605555000027/002 บริษัท วี กรุ๊ป
มิตซูออโต้เซลส์ จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

05/01/2563 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

311520
ช่างศูนย์บริการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น./สาขาช่างยนต์ /
ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ประกันสังคม คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ชาย 24-35 9500.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00014

0655561002109/001 บริษัท
เอ็มวันพิษณุโลก จำกัด
ต.ท่าทอง    อ.เมือง พิษณุโลก

07/01/2563 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

311520
ช่างยนต์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30 น. / เป็นช่างสนาม ช่างบริการ
ซ่อมรถตัก รถขุด / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน ชุดฟอร์ม โบนัส  / ที่พัก ประกันสังคม
ปรับเงินเดือน / ไม่ระบุ

2 ชาย 25-35 315.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00002

0105520017068/002 บริษัท
กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

22/12/2562 46593
การขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตส
าหกรรม

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

311520
ผู้ควบคุมศูนย์ตรวจสภาพรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / สาขาช่างยนต์ /ช่างกล
หรือที่เกี่ยวข้อง / ตรวจสภาพรถ/ขับรถขึ้นเช็คสภาพรถยนต์
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 20-45 10000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00002

0653548001801/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พิพัฒน์อีเลคทริคส์
ต.บางระกำ    อ.บางระกำ พิษณุโลก

07/11/2562 71202
การตรวจสภาพยานยนต์ท
างเทคนิค

สจจ.พิษณุโลก

312130
PC ขายมือถือ
เงื่อนไข:ทำงาน 11.30-20.00น./12.00-21.00น. / เป็น PC
ขายมือถือในห้างเซ็นทรัล / ขายเก่ง อัธยาศัยดี ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ:ประกันสังคม คอมมิชชั่น / เงินเดือน 9,000-10,000
บาท/ไม่รวมค่าคอมฯ / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 22-40 9450.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0653536000295/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสียงทิพย์การ์ดโฟน
(ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/08/2562 47413
ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่
อสารโทรคมนาคม

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

312130
พ.ขายและดูแลลูกค้าประจำ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. /
ออกพื้นที่นำเสนอขายสินค้าต่างๆ / มีใจรักงานขายและบริการ
สวัสดิการ:ประกันสังคม  ประกันสุขภาพ คอมมิชชั่น /
ประกันอุบัติเหตุ   / เงินเดือน 10,000บาท ขึ้นไป

135 ไม่ระบุ 18-45 330.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0105544103436/013 บริษัท ทรู
ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
สาขาพิษณุโลก
ต.บ้านคลอง    อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2562 61900
กิจกรรมการโทรคมนาคม
ด้านอื่น ๆ

สจจ.พิษณุโลก

312210
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.30น./สาขาคอมฯ/ไอที /
ซ่อมและแก้ไขคอมฯได้/ขับรถยนได้มีใบขับขี่ /
เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ค่าจ้าง 9,450 ขึ้นไป
ตามโครงสร้างบริษัท

2 ชาย 20-35 9450.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0655539000531/001 บริษัท เอส.เค.โอเอ
เซ็นเตอร์ จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

12/10/2562 47612
ร้านขายปลีกเครื่องเขียนแ
ละเครื่องใช้สำนักงาน

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 20 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

313220
เจ้าหน้าที่คอนโทรล
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 04.00-24.00น./ทำงานเป็นกะ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม  / เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ

3 ไม่ระบุ 20-45 9450.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0655540000140/001 บริษัท
แอ๊ดเทวดาโฆษณา จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/11/2562 73101
กิจกรรมของ
บริษัทโฆษณา

สจจ.พิษณุโลก

315120
โฟร์แมน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30 - 17.30  / มีประสบการณ์คุมงานอาคาร
3 ปี ขึ้นไป / ใช้ Aoto cad ได้ มีความรู้ในวิชาชีพ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส การขึ้นเงินเดือนรายปี  / ยูนิฟอร์ม /
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

2 ชาย 25-45 9500.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0505553004701/002 บริษัท รุ่งอรุณ
เรียลเอสเตท จำกัด
ต.หัวรอ    อ.เมือง พิษณุโลก

30/09/2562 68102
การซื้อและการขายอสังหา
ริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 21 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

315260
พ.ควบคุมคุณภาพ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น /
ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบเมล็ดพันธ์ข้าว / สามารถปฎิบัติงานที่
จ .สุโขทัย (ไป-กลับ)
สวัสดิการ:ประกันสังคม โอที / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

22 ไม่ระบุ 22-40 10000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

3550900070706/001 ร้านซูอีน
คอฟฟีไรซ์คาเฟ่
ต.ไผ่ขอดอน    อ.เมือง พิษณุโลก

31/08/2562 56301
การบริการด้านเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้
าน

สจจ.พิษณุโลก

315290
พนักงาน QC
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30 17.00น. / ตรวจสอบคุณภาพสินค้า /
ประจำ จ.พิษณุโลก/จ.นครสวรรค์/จ.เชียงใหม่
สวัสดิการ:ประกันสังคม โอที ชุดฟอร์ม / เงินเดือน12,000-
15,000/เดือน / ไม่ระบุ

6 ไม่ระบุ 25-40 12000.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0655558000087/001 บริษัท
พ.ศ.ช.นอร์ทเทิร์น จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/09/2562 10743
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
จำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปแ
ละกึ่งสำเร็จรูป

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 22 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

322220 นักอาชีวอนามัย
จป.วิชาชีพ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น./สาขาอาชีวอนามัย /
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ / สามารถเข้ากะได้
สวัสดิการ:ประกันสังคม  / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 20-50 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0505551004088/001 บริษัท ฟาร์ม 9
ไก่ฟู้ดส์ จำกัด
ต.ทับยายเชียง    อ.พรหมพิราม พิษณุโลก

07/11/2562 10120
การฆ่าและการบรรจุเนื้อสั
ตว์ปีกสด

สจจ.พิษณุโลก

331020 ครูประถม
ครูภาษาอังกฤษ
เงื่อนไข:ทำงาน จ-ศ / 08.00-17.00น. /
สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง /
ไม่ต้องจำเป็นมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน100,000 / ชุดฟอร์ม
อาหาร2มื้อ / ไม่ระบุ

3 ไม่ระบุ 23-35 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00007

0994000480296/001 โรงเรียน
เอ.เจ.เนินมะปราง
ต.เนินมะปราง    อ.เนินมะปราง พิษณุโลก

06/01/2563 85211
การศึกษาระดับมัธยมศึก
ษาประเภทสามัญศึกษาส
ำหรับผู้เรียนปกติ

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 23 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

341140
ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ / 09.00-17.00น. /
ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัสประะจำไตรมาส / ค่ารักษาพยาบาล / ไม่ระบุ

15 ไม่ระบุ 23-45 12000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

3650800739107/001 น.ส.ธัญญาลักษณ์
อุตทา ตัวแทนประกัน
บ.เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

24/12/2562 65110
การประกันชีวิต

สจจ.พิษณุโลก

341520
พ.ขายหน่วยรถเงินสด
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น./ / เดินทางออกต่างจังหวัดได้
ชอบงานท้าทาย / ไม่ต้องมีประสบการณ์มีอบรมก่อนเริ่มงาน
สวัสดิการ:เบี้ยเลี้ยง 275/ วัน ค่าคอมมิชชั่น / ประกันชีวิต
ประกันสังคม / เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10 ชาย 21-32 9800.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0105523002118/031 บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

02/11/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 24 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

341520
เซลล์ขายส่งมือถือ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-18.00น. / มีทักษะการขาย
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม คอมมิชชั่น / เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป /
ไม่รวมค่าคอมฯ / ไม่ระบุ

10 ไม่ระบุ 20-45 9000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00008

0653536000295/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสียงทิพย์การ์ดโฟน
(ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/08/2562 47413
ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่
อสารโทรคมนาคม

สจจ.พิษณุโลก

341525
ลูกค้าสัมพันธ์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30น / ขับรถยนต์ได้ พูดเก่ง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัส ชุดฟอร์ม ประกันสังคม  / ปรับเงินเดือนประจำปี
งานเลี้ยง / เงินเดือน9,450ขึ้นไป

2 หญิง 24-35 9450.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00016

0605555000027/002 บริษัท วี กรุ๊ป
มิตซูออโต้เซลส์ จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

05/01/2563 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

341525
พนักงานบริการ(กาแฟอะเม
เงื่อนไข:ทำงาน 08.00-17.00น./ 1.สาขาปตท.สรรพากร  / 2.หลัง
รพ.พุทธชินราช 3.รร.เดอะปาร์ค / 4.แกรนลิเวอร์ไซด์
5.ปตท.วัดธรรมจักร
สวัสดิการ:ชุดฟอร์ม โอที ประกันสังคม / ทดลองงาน 4 เดือน
ปรับเป็นเงินเดือน / ไม่ระบุ

20 ไม่ระบุ 22-35 320.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0655561002354/001 บริษัท ภัทธารากรุ๊ป
(2018) จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

22/12/2562 66191
บริการที่ปรึกษาการลงทุน

สจจ.พิษณุโลก

341530
sale supervisior
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.30น./บริหารทีมขาย /
ดูแลรักษายอดขาย//เก็บเงิน/เก็บเช็ค /
ดูแลลูกค้าห้างท้องถิ่่น/ออกต่างจังหวัดได
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่าเสื่อมรถ ค่าน้ำมัน / ยูนิฟอร์ม ค่าที่พัก /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ไม่ระบุ 20-45 13000.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655560001567/001 บริษัท เอพี
ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
ต.ท่าทอง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/09/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 26 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

343320 พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00 น. /สาขาบัญชี /
ประมูลงานก่อสร้างภาครัฐ / ขับรถได้ /มีใบขับขี่
สวัสดิการ:โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

3 หญิง 20-35 10000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00005

0653549000485/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ชะยายา
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/10/2562 41001
การก่อสร้างอาคารที่พักอา
ศัย

สจจ.พิษณุโลก

343320 พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น/สาขาบัญชี / ดูแลควบคุมบัญชี
/ สามารถปฎิบัติงานที่ จ .สุโขทัย (ไป-กลับ)
สวัสดิการ:ประกันอุบัติเหตุ ยูนิฟอร์ม  / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 หญิง 18-40 10000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

3550900070706/001 ร้านซูอีน
คอฟฟีไรซ์คาเฟ่
ต.ไผ่ขอดอน    อ.เมือง พิษณุโลก

31/08/2562 56301
การบริการด้านเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้
าน

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

343320 พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชี
เงื่อนไข:ทำงาน จ-ส 08.00-17.00น./สาขาบัญขี /คอมฯ / คีย์ข้อมูลซื้อ
-ขาย / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:อาหาร 1 มื้อ ชุดฟอร์ม โอที / ทดลองงาน 14 วัน
ปรับเป็นเงินเดือน / ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 22-40 320.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0655561002354/001 บริษัท ภัทธารากรุ๊ป
(2018) จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

22/11/2562 66191
บริการที่ปรึกษาการลงทุน

สจจ.พิษณุโลก

343440 ผู้ช่วยนักบัญชี
ผู้ช่วยพนักงานบัญชี/คอม
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.15 น. / วุฒิ ปวส.สาขาบัญชี /
คอมพิวเตอร์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม  / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 หญิง 20-45 9500.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00008

0655555000213/001 บริษัท ไล้พานิช
เคมีเกษตร จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

16/09/2562 20210
การผลิตยาปราบศัตรูพืชแ
ละเคมีภัณฑ์อื่น ๆ
เพื่อการเกษตร

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

411220
เจ้าหน้าที่ไอที
เงื่อนไข:เวลาทำงานตามที่บริษัทกำหนด / สาขาคอมฯ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือน 10,000 ขึ้นไปตามความสามารถ
/ ไม่ระบุ

1 ชาย 23-45 10000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00025

0655532000039/001 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (โรงแรม)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

07/01/2563 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

411230
พนักงานกราฟฟิก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส /สาขาคอมฯหรือที่เกี่ยวข้อง /
ออกแบบกราฟฟฟิกได้/ออกแบบเสื้อได้ /
ยินดีรับคนจบไม่ตรงตรงสาขาแต่มีประสบการณ์
สวัสดิการ:การปรับเงินเดือน โอที / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 20-45 315.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0655562001190/001 บริษัท ยู แวร์
โปรดักท์ จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

22/12/2562 13132
การพิมพ์ผ้า

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

411230
เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-16.00น.  / สามารถทำกราฟฟิคได้ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือน 12,000-15,000 บาท / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 20-35 12000.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655562000614/001 บริษัท ยักษ์สุวรรณ
65 จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

15/11/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก

411230
เจ้าหน้าที่กราฟิก
เงื่อนไข:มีความรู้เรื่องการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 23-35 10000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00007

0655524000033/001 บริษัท พิษณุเวช
จำกัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/08/2562 86101
กิจกรรมโรงพยาบาล

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

411320
พนักงานคีย์ข้อมูล
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น./ใช้ ES PRESS ได้ /
บันทึกข้อมูลลงโปรปแกรมบัญชีสำเร็จรูป / สาขาบัญชี
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ:โอที ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

3 หญิง 25-30 12000.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00018

0655559000901/002 บริษัท วิเศษพานิช
มีท จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.พลายชุมพล    อ.เมือง พิษณุโลก

26/11/2562 46311
การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิ
ตภัณฑ์เนื้อสัตว์

สจจ.พิษณุโลก

412230
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น / ให้บริการสินเชื่อลูกค้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม และอื่นๆตามโครงสร้างบริษัท /
เงินเดือน9,500-13,500 บาท / ไม่ระบุ

10 ไม่ระบุ 23-30 9500.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00010

0655558001059/001 บริษัท สบาย สบาย
ลิสซิ่ง จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

12/12/2562 77101
การให้เช่าและให้เช่าแบบ
ลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วน
บุคคล รถกระบะ
รถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้
ายกัน

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

413145
พนักงานประจำสาขา
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 06.00-17.00 น. / รับคู่สามี-ภรรยา / ผู้หญิง วุฒิ
ปวช -ป.ตรี/ชาย ไม่จำกัดวุฒิ
สวัสดิการ:มีที่พักให้ ค่าน้ำ ค่าไฟฟรี ประกันสัังคม / เงินเดือน
10,000/คน / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 25-35 10000.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0655561002150/001 บริษัท สยามพล
โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

20/11/2562 52101
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสิน
ค้าและการจัดเก็บสินค้าแ
ช่เย็นหรือแช่แข็ง

สจจ.พิษณุโลก

413190
พ.คลังสินค้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น / ยกของ ขับรถส่งของ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา / เงินเดือน9,000-13,000 บาท /
ไม่ระบุ

3 ชาย 20-35 9000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00002

0653554005759/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ธนกรณ์ไพศาล(พิษณุโลก)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

30/09/2562 46900
การขายส่งสินค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 32 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

413390
พนักงานจัดส่งแก๊ส
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 / นั่งไปกับรถส่งแก๊ส
คอยช่วยยกแก๊ส / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เสื้อผ้า อาหารและอื่นๆตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ

5 ชาย 25-50 10000.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0653543000050/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอส.จี.ปิโตรเลียมพิษณุโลก
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

22/12/2562 35202
การจ่าย
เชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก

สจจ.พิษณุโลก

414120 เสมียน,
จนท.ฝ่ายอะไหล่
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30 น./สาขาช่างยนต์ / การตลาด
การจัดการ /ทำงานฝ่ายอะไหล่  / คลังสินค้า และการขาย
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน ชุดฟอร์ม โบนัส / ที่พัก ประกันสังคม
ปรับเงินเดือน / ไม่ระบุ

2 ชาย 25-35 315.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00003

0105520017068/002 บริษัท
กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

22/12/2562 46593
การขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตส
าหกรรม

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 33 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

419010
พนักงานธุรการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุ / เบี้ยขยัน โอที
เงินช่วยเหลือ / เงินเดือนตามประสบการณ์

2 หญิง 18-35 10000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0655557000717/001 บริษัท โตโยต้า
พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด
ต.พลายชุมพล    อ.เมือง พิษณุโลก

20/10/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

419010
แอดมิน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.30-18.30 น. /
ดูแลระบบออนไลน์/โฆษณาออนไลน์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / เงินเดือน 9,000++ / ไม่ระบุ

3 หญิง 18-35 9000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0655562001866/001 บริษัท อาร์4289
จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

30/11/2562 47413
ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่
อสารโทรคมนาคม

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 34 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

419010
แอดมิน/ธุรการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30 - 18.00 น./10.00-20.00น. /
มีประสบการณ์ /ใช้ โปรแกรม Exell ได้ / มีความละเอียดรอบครอบ
สวัสดิการ:ประกันสังคม คอมมิชชั่น / เงินเดือน 9,000-12,000 บาท /
ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 23-45 9000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00007

0653536000295/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสียงทิพย์การ์ดโฟน
(ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

16/09/2562 47413
ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่
อสารโทรคมนาคม

สจจ.พิษณุโลก

419010
ธุรการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00 - 17.00น /
ติดต่อประสานงานภายในบริษัท  / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยนขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 23-35 9450.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0653546002932/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสาเอกซีเมนต์
ต.อรัญญิก    อ.เมือง พิษณุโลก

31/10/2562 47524
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
อื่น ๆ

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

419010
พนักงานธุรการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.30น./ใช้คอมฯได้ดี /
สาขาการจัดการ,ทรัพยากรฯ,บริหารธุรกิจ / ทำงานเอกสาร
จัดงานให้ช่าง/ประสานงาน
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 หญิง 20-35 9450.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655539000531/001 บริษัท เอส.เค.โอเอ
เซ็นเตอร์ จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

12/10/2562 47612
ร้านขายปลีกเครื่องเขียนแ
ละเครื่องใช้สำนักงาน

สจจ.พิษณุโลก

419010
แอดมิน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น /
มีทักษะในการโพสเฟสบุ๊ค,การสร้างเพจ / โพสขายสินค้าออนไลน์
สวัสดิการ:ประกันสังคม คอมมิชชั่น วันหยุด  / เบี้ยเลี้ยง โบนัส /
ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 18-40 9500.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0653562000051/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
นะโม เฮงดัง ปังดี มีชัย
ต.หัวรอ    อ.เมือง พิษณุโลก

07/01/2563 47723
ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

419010
พนักงานธุรการ(คนพิการ)
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 20-40 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00013

0905530000349/001 บริษัท
บี.พี.เรียลเอสเตท จำกัด
(โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/07/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

419010
ธุรการไอที
เงื่อนไข:เวลาทำงานตามที่บริษัทกำหนด / ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 หญิง 23-35 9450.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00026

0655532000039/001 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (โรงแรม)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

07/01/2563 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 37 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

419010
ธุรการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส- /09.00-18.00น. / ทำงานเอกสารทั่วไป
ใช้คอมฯได้ / ทำบัญชีพื้นฐานทั่วไป/มีการสอนงานให้
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหาร คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 18-35 320.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0105546010231/001 บริษัท กูรู
คอมมูนิวเคชั่น จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

15/11/2562 62090
กิจกรรมการบริการเทคโนโ
ลยีสารสนเทศและคอมพิว
เตอร์อื่น ๆ

สจจ.พิษณุโลก

419020
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เงื่อนไข:เข้างานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนด /
สาขาการบริหารทรัพฯหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหาร ค่าความรับผิดชอบ / ค่ากะ ยูนิฟอร์ม
/ เงินเดือน 9,450ขึ้นไป/ตามโครงสร้างบริษัท

2 ไม่ระบุ 23-40 9450.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00020

0655532000039/001 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (โรงแรม)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

12/11/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

421120 เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เงื่อนไข:ตามเวลาที่บริษัทกำหนด / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 หญิง 22-35 10000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655524000033/001 บริษัท พิษณุเวช
จำกัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

19/07/2562 86101
กิจกรรมโรงพยาบาล

สจจ.พิษณุโลก

421130
แคชเชียร์
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ 04.00-13.00/12.00-21.00 น. /
คิดเงินให้ลูกค้า มีความรับผิดชอบ / มีความอดทนในการทำงาน
สวัสดิการ:ประกันสังคม แบบฟอร์ม โอที โบนัสประจำปี / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ

5 หญิง 20-30 11000.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00017

0655559000901/002 บริษัท วิเศษพานิช
มีท จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.พลายชุมพล    อ.เมือง พิษณุโลก

12/12/2562 46311
การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิ
ตภัณฑ์เนื้อสัตว์

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

421130
แคชเชียร์ (บรรจุ)
เงื่อนไข:ตามเวลาห้าง / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 20-35 315.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0655532000039/002 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (ห้างสรรพสินค้า)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

23/07/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก

421130
แคชเชียร์
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ 10.00-19.00/12.00-21.00น. /
มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ / รับชำระสินค้าจากลูกค้า/ซื่อสัตย์
สุจริต
สวัสดิการ:ประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ / วันหยุด วันลา /
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

5 หญิง 20-35 315.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655532000039/002 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (ห้างสรรพสินค้า)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

28/10/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

422210
พนักงานต้อนรับลูกค้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น / คอยต้อนรับ/บริการลูกค้า /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 20-35 315.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0105557179347/002 บริษัท วีเอ็มดี
ออโต้เซลส์ จำกัด สาขาพิษณุโลก
(มาสด้าพิษณุโลก)
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

30/10/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

512130 แม่บ้าน
แม่บ้าน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.30น. /
มีประสบการณ์ด้านแม่บ้านมาก่อน / จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:เสื้อผ้า อาหารและอื่นๆตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ

2 หญิง 25-50 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0653543000050/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอส.จี.ปิโตรเลียมพิษณุโลก
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

22/11/2562 35202
การจ่าย
เชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

512130 แม่บ้าน
แม่บ้าน(พาทไทม์)
เงื่อนไข:ทำงานเต็มวัน ทำงานถึงวันที่ 30 พ.ย.2562 /
ทำความสะอาดพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

3 ไม่ระบุ 18-35 340.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00013

0105537013788/001 บริษัท พิษณุโลก
บิ๊กซี 2015 จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/11/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก

512130 แม่บ้าน
พ.ทำความสะอาด(พาร์ทไท
เงื่อนไข:ทำงานสัปดาห์ละ 1 วัน /09.00-16.00น. /
ทำความสะอาดทั่วไป  / ดูแลสัตว์เลี้ยงได้ (สุนัข 2ตัว)
สวัสดิการ:โอที / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 หญิง 35-50 400.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0655562000614/001 บริษัท ยักษ์สุวรรณ
65 จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

31/12/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 42 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

512130 แม่บ้าน
แม่บ้าน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส- /09.00-18.00น. / ทำความสะอาดทั่วไป  /
ซักผ้า รีดผ้า หุงข้าวทำกับข้าว
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหาร คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 หญิง 18-50 320.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0105546010231/001 บริษัท กูรู
คอมมูนิวเคชั่น จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

15/11/2562 62090
กิจกรรมการบริการเทคโนโ
ลยีสารสนเทศและคอมพิว
เตอร์อื่น ๆ

สจจ.พิษณุโลก

512130 แม่บ้าน
แม่บ้าน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08 -17.00น. /
ทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมาย /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม การขึ้นเงินเดือนรายปี / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 หญิง 30-50 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00011

0655558001059/001 บริษัท สบาย สบาย
ลิสซิ่ง จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

22/11/2562 77101
การให้เช่าและให้เช่าแบบ
ลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วน
บุคคล รถกระบะ
รถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้
ายกัน

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

512130 แม่บ้าน
แม่บ้าน (บรรจุ)
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08 / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 หญิง 20-50 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0653543000173/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วราภรณ์คลีนนิ่ง
ต.หัวรอ    อ.เมือง พิษณุโลก

23/07/2562 81210
การบริการทำความสะอาด
ทั่วไปของตัวอาคาร

สจจ.พิษณุโลก

512130 แม่บ้าน
แม่บ้าน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-16.00น./ศาลากลางจังหวัด /
ทำความสะอาดห้องน้ำ ทางเดินและอื่นๆ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 หญิง 25-55 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0653543000173/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วราภรณ์คลีนนิ่ง
ต.หัวรอ    อ.เมือง พิษณุโลก

06/01/2563 81210
การบริการทำความสะอาด
ทั่วไปของตัวอาคาร

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

512130 แม่บ้าน
แม่บ้าน
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 18-50 315.00
ชั่วโมง

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ม.6,ม.ศ.5
2562/00001

0994000477881/001
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

07/08/2562 85302
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี

สจจ.พิษณุโลก

512225
ผู้ช่วยกุ๊ก
เงื่อนไข:เวลาทำงานตามที่บริษัทกำหนด / เตรียมอาหาร วัตถุดิบ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 20-45 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00023

0655532000039/001 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (โรงแรม)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

07/01/2563 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 45 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

512225
ผู้ช่วยกุ๊ก
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ 05.00-14.00-13.00-23.00น. / เตรียมวัตถุดิบ
/ ไม่ระบุ
สวัสดิการ:อาหาร 1 มื้อ ชุดฟอร์ม โอที / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 23-50 320.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0655561002354/001 บริษัท ภัทธารากรุ๊ป
(2018) จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

22/12/2562 66191
บริการที่ปรึกษาการลงทุน

สจจ.พิษณุโลก

512230 พ่อครัว ;
กุ๊กไทย - จีน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 05.00-14.00 / ทำอาหาาร /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารฟรี งานเลี้ยง / ปรับเงินเดือนประจำปี
/ ไม่ระบุ

4 ไม่ระบุ 20-50 13000.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00016

0905530000349/001 บริษัท
บี.พี.เรียลเอสเตท จำกัด
(โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

30/11/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 46 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

512230 พ่อครัว ;
กุ๊กครัวไทย
เงื่อนไข:เข้างานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนด / ทำอาหารโรงแรม /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหาร ค่าความรับผิดชอบ / ค่ากะ ยูนิฟอร์ม
/ เงินเดือน 10,000บาท ขึ้นไป

1 ไม่ระบุ 25-50 10000.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00022

0655532000039/001 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (โรงแรม)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

12/11/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

512230 พ่อครัว ;
กุ๊ก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00 /ทำงานล่วงเวลาได้ /
มีความรู้และทักษะในเรื่องของอาหาร /
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการทำอาหารได้
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 20-50 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655560001800/001 บริษัท เรนฟอเรสท์
รีสอร์ท จำกัด
ต.แก่งโสภา    อ.วังทอง พิษณุโลก

20/10/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

512230 พ่อครัว ;
กุ๊ก
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ 05.00-14.00-13.00-23.00น. /
มีประสบการณ์การเป็นกุ๊ก / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:อาหาร 1 มื้อ ชุดฟอร์ม โอที /
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท / อัตราค่าจ้างตามประสบการณ์
320บาทขึ้นไป

4 ไม่ระบุ 23-50 320.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655561002354/001 บริษัท ภัทธารากรุ๊ป
(2018) จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

22/12/2562 66191
บริการที่ปรึกษาการลงทุน

สจจ.พิษณุโลก

512330 บริกร,
พนักงานเสริฟ/จัดเลี้ยง
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 18-35 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0105556089859/001 บริษัท
เกษมทรัพย์สิริ 1 จำกัด
ต.อรัญญิก    อ.เมือง พิษณุโลก

23/07/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

512330 บริกร,
พนักงานเสริฟ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน06.00-15.00/15.00-24.00น. / เสริฟอาหาร
/รักงานบริการ ยิ้มแย้ม / ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
สวัสดิการ:อาหารกลางวัน / เย็น ประกันสังคม  /
ปรับเงินเดือนประจำปี / ไม่ระบุ

2 หญิง 20-35 9450.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00015

0905530000349/001 บริษัท
บี.พี.เรียลเอสเตท จำกัด
(โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

29/10/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

512330 บริกร,
พนักงานเสริฟ
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ 05.00-14.00น/13.00-23.00น. / ทดลองงาน
1 เดือน / หากทำแคชเชียร์ได้ จะปรับเป็นเงินเดือนให้
สวัสดิการ:อาหาร 1 มื้อ ชุดฟอร์ม โอที / ประกันสังคม / ไม่ระบุ

10 ไม่ระบุ 22-35 320.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0655561002354/001 บริษัท ภัทธารากรุ๊ป
(2018) จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

22/12/2562 66191
บริการที่ปรึกษาการลงทุน

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

512390 พนักงานบริการอื่น
เจ้าหน้าที่สวนสนุก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 11.00-20.00น./10.00-19.00น. / ดูแลเด็ก
มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ / วันหยุด วันลา /
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

5 ไม่ระบุ 20-35 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0655532000039/002 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (ห้างสรรพสินค้า)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

28/09/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก

512390 พนักงานบริการอื่น
พนักงานจัดเลี้ยง
เงื่อนไข:เวลาทำงานตามที่บริษัทกำหนด / จัดสถานที่ ยกโต้ะ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ชาย 20-35 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00024

0655532000039/001 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (โรงแรม)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

07/01/2563 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

512390 พนักงานบริการอื่น
พนักงาน Part-time
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-18.00น. / ต้อนรับและบริการลูกค้า /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โอที / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

5 หญิง 16-40 300.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

3550900070706/001 ร้านซูอีน
คอฟฟีไรซ์คาเฟ่
ต.ไผ่ขอดอน    อ.เมือง พิษณุโลก

31/08/2562 56301
การบริการด้านเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้
าน

สจจ.พิษณุโลก

512390 พนักงานบริการอื่น
เจ้าหน้าที่สวนสนุก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-21.00น. / มีใจรักบริการ/ดูแลเด็ก
มีความอดทนต่อแรง / กดดันได้ดี
สวัสดิการ:ประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ / วันหยุด วันลา /
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

1 ไม่ระบุ 20-40 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00006

0505553004701/002 บริษัท รุ่งอรุณ
เรียลเอสเตท จำกัด
ต.หัวรอ    อ.เมือง พิษณุโลก

31/07/2562 68102
การซื้อและการขายอสังหา
ริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

512390 พนักงานบริการอื่น
พนักงานประจำเคาเตอร์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 10.00-20.00น. / ให้บริการลูกค้าหน้าเคาเตอร์ /
หน้าตาดี รักงานบริการ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 หญิง 18-35 12000.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง ป.โท
2562/00001

3540400815567/001
คลินิกทันตกรรมทีสมายล์
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

15/11/2562 86203
กิจกรรมทาง  ทันตกรรม

สจจ.พิษณุโลก

513120 ครูพี่เลี้ยง
ครูปฐมวัย
เงื่อนไข:ทำงาน จ-ศ / 08.00-17.00น. /
สาขาปฐมวัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง /
ไม่ต้องจำเป็นมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน100,000 / ชุดฟอร์ม
อาหาร2มื้อ / ไม่ระบุ

3 ไม่ระบุ 23-35 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00006

0994000480296/001 โรงเรียน
เอ.เจ.เนินมะปราง
ต.เนินมะปราง    อ.เนินมะปราง พิษณุโลก

06/01/2563 85211
การศึกษาระดับมัธยมศึก
ษาประเภทสามัญศึกษาส
ำหรับผู้เรียนปกติ

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 52 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

513230 ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล(บรรจุ)
เงื่อนไข:มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล /
ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วย / ดูแลเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ สถานที่
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ

2 หญิง 20-35 9500.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0655524000033/001 บริษัท พิษณุเวช
จำกัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/08/2562 86101
กิจกรรมโรงพยาบาล

สจจ.พิษณุโลก

516930
จนท.รักษาความปลอดภัย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-19.00น./12ชั่วโมง / มีระเบียบวินัย
ร่างกายแข็งแรง ซื่อสัตย์ / ไม่ต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรง
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ผ่านทดลองงาน ปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น /
ไม่ระบุ

3 ชาย 25-50 460.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
อนุปริญญา,ปกศ.ต้น,
ปกศ.สูง
2562/00003

0655546000346/001 บริษัท
บ้านพรรณพฤกษา จำกัด
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

25/10/2562 41001
การก่อสร้างอาคารที่พักอา
ศัย

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 53 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

516930
จทน.รักษาความปลอดภัย
เงื่อนไข:เข้างานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนด /
ดูแลความเรียบร้อยของโรงแรม / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

6 ไม่ระบุ 20-50 9450.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00021

0655532000039/001 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (โรงแรม)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

30/11/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

516930
รปภ.
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 19.00 -06.00 น. /
ดูแลความเรียบร้อยช่วงกลางคืน / รับแขกเช็คอินบ้านพัก
สวัสดิการ:ประกันสังคม  / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

3 ชาย 20-55 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0655560001800/001 บริษัท เรนฟอเรสท์
รีสอร์ท จำกัด
ต.แก่งโสภา    อ.วังทอง พิษณุโลก

20/10/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 54 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย.
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส / 08.00-17.00น. /
หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์ / ตัวแทนขายสินค้า
สวัสดิการ:ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ คอมมิชชั่น / เบี้ยเลี้ยง
โบนัส ตรวจสุขภาพประจำปี / ไม่ระบุ

20 ไม่ระบุ 22-40 9700.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0105531084896/005 บริษัท ไทยลอตเต้
จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

02/11/2562 10733
การผลิตหมากฝรั่ง

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
พ.ขายประจำหน้าร้าน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00 - 17.15น / วุฒิ ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม  / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 หญิง 20-35 9500.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00007

0655555000213/001 บริษัท ไล้พานิช
เคมีเกษตร จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

31/08/2562 20210
การผลิตยาปราบศัตรูพืชแ
ละเคมีภัณฑ์อื่น ๆ
เพื่อการเกษตร

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.30-18.00น. / มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:คอมมิชชั่น ค่าน้ำมันรถ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

14 ไม่ระบุ 20-45 9500.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0135557006299/001 บริษัท เอ็มเอสเอส
เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

16/09/2562 26303
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารข้อ
มูลที่ใช้ในการส่งสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ไปตามสาย
หรือออกอากาศ

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
ที่ปรึกษาการขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / แนะนำ/ขายรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน
/ ไม่ระบุ
สวัสดิการ:คอมมิชั่น ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

9 ไม่ระบุ 25-45 10000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00013

0655561002109/001 บริษัท
เอ็มวันพิษณุโลก จำกัด
ต.ท่าทอง    อ.เมือง พิษณุโลก

07/01/2563 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30 น. /
มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10 ไม่ระบุ 20-40 315.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0655535000170/001 บริษัท
นิธิบูรณ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ต.ท่าทอง    อ.เมือง พิษณุโลก

20/10/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุ / เบี้ยขยัน โอที
เงินช่วยเหลือ คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ

10 ไม่ระบุ 18-35 9450.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0655557000717/001 บริษัท โตโยต้า
พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด
ต.พลายชุมพล    อ.เมือง พิษณุโลก

21/10/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 57 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / นำเสนอขายรถยนต์โตโยต้า /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัส ประกันสังคม การปรับเงินเดือน / ประกันกลุ่ม
ยูนิฟอร์ม คอมมิชชั่น / เงินเดือน9,000 ++ ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

10 ไม่ระบุ 20-35 9000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00009

0105557101127/001 บริษัท โตโยต้า
เมืองสองแคว จำกัด
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

30/09/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
ที่ปรึกษาการขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.30-17.30 น / ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัส ชุดฟอร์ม ประกันสังคม / ปรับเงินเดือนประจำปี
งานเลี้ยง / ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 23-38 315.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00018

0605555000027/002 บริษัท วี กรุ๊ป
มิตซูออโต้เซลส์ จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

05/01/2563 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
ที่ปรึกษาการขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น. / ขายรถยนต์มาสด้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ชุดฟอร์ม วันหยุด  โบนัส ประกันอุบัติเหตุ / เบี้ยขยัน
งานเลี้้ยง / ไม่ระบุ

1 หญิง 20-35 9450.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0105557179347/002 บริษัท วีเอ็มดี
ออโต้เซลส์ จำกัด สาขาพิษณุโลก
(มาสด้าพิษณุโลก)
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

30/10/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย.
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ 04.00-13.00/12.00-21.00 น. /
มีความรับผิดชอบและอดทนในการทำงาน / สามารถทำงานเป็นกะได้
สวัสดิการ:ประกันสังคม แบบฟอร์ม โอที โบนัสประจำปี / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ

10 ชาย 20-30 10000.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00016

0655559000901/002 บริษัท วิเศษพานิช
มีท จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.พลายชุมพล    อ.เมือง พิษณุโลก

12/12/2562 46311
การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิ
ตภัณฑ์เนื้อสัตว์

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.30-17.00น. /
ขี่มอไซค์จดออเดอร์ตามร้านค้า / มีมอไซค์เป็นของตัวเอง
สวัสดิการ:ค่าคอมฯ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

3 ชาย 20-35 10000.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0623535000119/001 หจก.ฮั่นพงษ์กี่
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

06/01/2563 46322
การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-18.00น. / เป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม  คอมมิชชั่น / เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น /
ไม่ระบุ

10 ชาย 20-35 9450.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00002

0165555000501/001 บริษัท มายน์สตาร์
อิเล็คทริค จำกัด
ต.อรัญญิก    อ.เมือง พิษณุโลก

21/11/2562 46421
การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแ
ละอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ใ
นครัวเรือน

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:ทำงานวันจันทร์-วันอาทิตย์ /
ขายสินค้าภายใต้แบรนด์คอลเกต / หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน
สวัสดิการ:การขึ้นเงินเดือนรายปี ประกันสังคม โบนัส / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ

10 ไม่ระบุ 25-40 15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0583557000121/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทองพิเชฐกุล
ต.บ้านคลอง    อ.เมือง พิษณุโลก

05/12/2562 46499
การขายส่งสินค้าในครัวเรื
อนอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่
น

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / ขายหน่วยรถ เนสเล่ห์ /เลย์
/น้ำมันเครื่อง / ขับรถยนต์/มอไซค์ได้ มีใบขับขี่,รักการขาย
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น / เงินเดือน 10,000 -
22,000 บาท / ไม่ระบุ

4 ไม่ระบุ 20-35 10000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0653554005759/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ธนกรณ์ไพศาล(พิษณุโลก)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

30/09/2562 46900
การขายส่งสินค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ทำงนต่างจังหวัดได้ ซื่อสัตย์
อดทน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม  / ที่พักต่างจังหวัด / ไม่ระบุ

2 ชาย 18-35 12000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0653535000062/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ช้างโชคชัย
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

07/12/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานครัว/ขายข้าวราดแ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-21.00น /
ทำงานตามเวลาห้าง/มีความอดทน  / มีใจรักบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
สวัสดิการ:ประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ / วันหยุด วันลา /
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

2 หญิง 20-45 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0655532000039/002 บริษัท ท็อปแลนด์
พลาซ่า จำกัด (ห้างสรรพสินค้า)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

28/09/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
พ.ขายหน่วยรถเงินสด(Cash
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.30น./รักษายอดขาย /
ดูแลร้านค้าปลีก-ส่ง /หาลูกค้าใหม่ / ขายสินค้าปรับผ้านุ่มไฮยีน
คูลิโกะป้อกกี้
สวัสดิการ:ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม เบี้ยขยัน / ค่าเสื่อมรถ(มอไซค์)
คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ

25 ไม่ระบุ 20-45 11000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0655560001567/001 บริษัท เอพี
ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
ต.ท่าทอง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/09/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขายมือถือ
เงื่อนไข:ทำงานตามเวลาห้าง / ขายมือถือในห้างเซ็นทรัล / ขายเก่ง
อัธยาศัยดี ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ:ประกันสังคม คอมิชชั่น / เงินเดือน 9,000-10,000
บาท/ไม่รวมค่าคอมฯ / ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 20-45 9450.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0653536000295/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสียงทิพย์การ์ดโฟน
(ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/08/2562 47413
ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่
อสารโทรคมนาคม

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.30น. /
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี/ขับรถยนได้มีใบขับขี่ /
ติดต่อกับหน่วยงานราชการ/องค์กรได้
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม / ค่าจ้าง 9,450 ขึ้นไป
ตามโครงสร้างบริษัท / เพศชายพ้นภาระทางทหาร

10 ไม่ระบุ 20-50 9450.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0655539000531/001 บริษัท เอส.เค.โอเอ
เซ็นเตอร์ จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

12/10/2562 47612
ร้านขายปลีกเครื่องเขียนแ
ละเครื่องใช้สำนักงาน

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / เป็นพนักงานหน่วยรถมอไซค์ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:คอมมิชชั่น พักร้อน วันหยุด / เบี้ยเลี้ยง / ไม่ระบุ

10 ชาย 22-45 315.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0655549000169/001 บริษัท ชินราช
เอส.ดี.โอ จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

21/10/2562 52103
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสิน
ค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่
น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่
น

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 64 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
พ.ประจำร้านกาแฟ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-18.00 น. / บริการลูกค้าที่มาในร้าน /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:อาหารกลางวัน ยูนิฟอร์ม โอที / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 หญิง 20-40 9000.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

3550900070706/001 ร้านซูอีน
คอฟฟีไรซ์คาเฟ่
ต.ไผ่ขอดอน    อ.เมือง พิษณุโลก

23/10/2562 56301
การบริการด้านเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้
าน

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
พ.ขายอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไข:เริ่มทำงาน 09.00 เป็นต้นไป/ตามเวลาบริษัท /
ขายอินเตอร์เน็ตบ้านทรู  / ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
สวัสดิการ:ประกันสังคม มีรถบริษัทให้+ค่าน้ำมัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10 ไม่ระบุ 23-45 12300.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0125558001835/001 บริษัท ซีเอ็มเอ็ม
คอนมิวนิเคชั่น จำกัด (พิษณุโลก)
ต.บ้านคลอง    อ.เมือง พิษณุโลก

16/09/2562 61202
การบริการอินเทอร์เน็ตแบ
บไร้สาย

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. / ขายอินเตอร์เน็ตบ้านทรู  /
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือน 10,000ขึ้นไป+ค่าคอมมิชชั่น /
ไม่ระบุ

20 ไม่ระบุ 20-40 10000.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0125558001835/001 บริษัท ซีเอ็มเอ็ม
คอนมิวนิเคชั่น จำกัด (พิษณุโลก)
ต.บ้านคลอง    อ.เมือง พิษณุโลก

28/11/2562 61202
การบริการอินเทอร์เน็ตแบ
บไร้สาย

สจจ.พิษณุโลก

522020 พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00น. / ใช้คอมฯ-
อุปกรณ์สำนักงานได้ดี / บุคลิกภาพดี มีเป้าหมายในชีวิต
สวัสดิการ:โบนัส ประกันสังคม ชุดฟอร์ม / เงินเดือน9,000  +
ค่าคอมมิชชั่น / ไม่ระบุ

5 หญิง 25-35 9450.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0505553004701/002 บริษัท รุ่งอรุณ
เรียลเอสเตท จำกัด
ต.หัวรอ    อ.เมือง พิษณุโลก

20/10/2562 68102
การซื้อและการขายอสังหา
ริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 66 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522020 พนักงานขายสินค้า
ที่ปรึกษาการขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00น. / ออกบริการลูกค้า บูธ
ประชาสัมพันธ์โครงการ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือน-เงื่อนไข ตามโครงสร้างบริษัท /
ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 25-45 9450.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0653557000847/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สิริพรชัย 2014
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

30/11/2562 70209
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้าน
การบริหารจัดการอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่
น

สจจ.พิษณุโลก

522090 พนักงานขาย
พนักงานแนะนำสินค้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 11.00-21.00น./ยินดีรับเพศที่ 3 / บุคลิกภาพดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่  / มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:โบนัส ประกันสังคม คอมมิชชั่น ฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10 หญิง 23-35 15000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655558000320/001 บริษัท เอ็ม แอนด์
เอ็ม คอสเมติก จำกัด
ต.พลายชุมพล    อ.เมือง พิษณุโลก

20/10/2562 46443
การขายส่งเครื่องสำอาง

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 67 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

522090 พนักงานขาย
พ.ขายหน่วยรถเงินสด
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / จัดจำหน่ายสินค้าตามพื้นที่ /
ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่าโทรศัพย์ เบี้ยเลี้ยง / คอมมิชชั่น  /
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป

15 ไม่ระบุ 25-40 9000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0653553000991/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บอร์น ดิสทริบิวเตอร์
ต.บ้านคลอง    อ.เมือง พิษณุโลก

12/11/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก

522090 พนักงานขาย
เซลล์ขายอินเตอร์เน็ตบ้าน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.30-19.00น. / มีทักษะการขายบุคลิกดี
ให้ข้อมูลลูกค้าได้ / มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ค่าโทรศัพย์ ประกันภัย / เงินเดือน 9,000-22,000/เดือน /
ไม่ระบุ

10 ไม่ระบุ 23-30 10000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00009

0653536000295/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสียงทิพย์การ์ดโฟน
(ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

31/10/2562 47413
ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่
อสารโทรคมนาคม

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

611325 ผู้ตบแต่งสวน ,
คนสวน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. /
มีประสบการณ์ด้านการดูแลสวนโดยตรง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เสื้อผ้า อาหารและอื่นๆตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ

3 ไม่ระบุ 25-50 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง ป.โท
2562/00004

0653543000050/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอส.จี.ปิโตรเลียมพิษณุโลก
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

22/11/2562 35202
การจ่าย
เชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก

สจจ.พิษณุโลก

611325 ผู้ตบแต่งสวน ,
คนสวน (บรรจุ)
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00 - 17.00น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 20-55 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0655554000627/001 บริษัท พิษณุโลก
ยูไนเต็ด จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

23/07/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

611325 ผู้ตบแต่งสวน ,
คนสวน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-16.00น. / ทำความสะอาด กวาดหญ้า
ตัดหญ้าและอื่นๆ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม  / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10 ชาย 30-55 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0653543000173/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วราภรณ์คลีนนิ่ง
ต.หัวรอ    อ.เมือง พิษณุโลก

06/01/2563 81210
การบริการทำความสะอาด
ทั่วไปของตัวอาคาร

สจจ.พิษณุโลก

713430 ช่างติดตั้งฉนวน
ช่างแอร์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น. / สาขาที่เกี่ยวข้อง / ซ่อมแอร์
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุดนักขัตฤกษ์ / รายได้วันละ 400-
500/วัน / ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 20-40 400.00
วัน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00010

0655558001041/001 บริษัท พุทธชิน
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

05/01/2563 43223
การติดตั้งระบบระบายอา
กาศ

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

713610
ช่างท่อน้ำ
เงื่อนไข:ทำงาน จ-ศ / 08.00-17.00น / สาขาที่เกี่ยวข้อง /
มีประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุด  / อัตราค่าจ้าง 400-500/วัน /
ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 20-40 400.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00012

0655558001041/001 บริษัท พุทธชิน
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

06/01/2563 43223
การติดตั้งระบบระบายอา
กาศ

สจจ.พิษณุโลก

713710 ช่างไฟฟ้าทั่วไป
ช่างไฟฟ้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น./สาขาช่างไฟ /
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัส ชุดฟอร์ม ประกันสังคม / ปรับเงินเดือนประจำปี
งานเลี้ยง / อัตราค่าจ้าง  400-500/วัน

5 ไม่ระบุ 20-40 400.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00011

0655558001041/001 บริษัท พุทธชิน
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

05/01/2563 43223
การติดตั้งระบบระบายอา
กาศ

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

713710 ช่างไฟฟ้าทั่วไป
ช่างทั่วไป
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / งานซ่อมบำรุงทั่วไป / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม  งานเลี้ยงประจำปี / ปรับเงินเดือนรายปี
อาหาร / ไม่ระบุ

5 ชาย 20-45 9450.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00017

0905530000349/001 บริษัท
บี.พี.เรียลเอสเตท จำกัด
(โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

29/12/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

713750
ช่างซ่อมบำรุง
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 10.00-20.00 น./ซ่อมบำรุงทั่วไป /
มีความรู้ทั่วไปด้านไฟฟ้า,ระบบน้ำ / สาขาช่างไฟหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ:ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม / อาหาร เงินช่วยเหลือต่างๆ /
เงินเดือน9,000-10,000/บาท

5 ชาย 23-40 9000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655558000281/001 บริษัท เอสพี
อินเตอร์ แอสเสท จำกัด
ต.วัดจันทร์    อ.เมือง พิษณุโลก

29/12/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

721325
ช่างตัวถังและสี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น / ดูแลซ่อมรถ และทำสีรถยนต์ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัส ประกันสังคม การปรับเงินเดือน / ประกันกลุ่ม
ยูนิฟอร์ม  / เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

5 ชาย 18-40 9450.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00011

0105557101127/001 บริษัท โตโยต้า
เมืองสองแคว จำกัด
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

30/09/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

721325
ช่างเคาะพ่นสี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08 -17.00น. / มีประสบการณ์ เคาะ-
พ่นสีรถยนต์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส โอที / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

3 ชาย 19-40 300.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

3640600585858/001 ร้านโดมเซอร์วิส
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

05/12/2562 45303
การขายส่งและขายปลีกชิ้
นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่
าของยานยนต์

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

721460 ช่างอลูมิเนียม
ช่างมิลลิ่่ง
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00 - 17.00น /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โอที / ค่าจ้าง 300-500/วัน / ไม่ระบุ

5 ชาย 18-45 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00002

3770600403236/001
ร้านอยุธยาการกลึงโลหะกิจ
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

11/08/2562 23991
การผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถู

สจจ.พิษณุโลก

721520
ช่างท่อลม
เงื่อนไข:เวลาทำงาน08.00-17.00น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม  / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 20-40 400.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00009

0655558001041/001 บริษัท พุทธชิน
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

02/01/2563 43223
การติดตั้งระบบระบายอา
กาศ

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

722140 ช่างตัดเหล็ก
ช่างตัดเหล็ก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00 - 17.00น /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โอที / ค่าจ้าง 300-500/วัน / ไม่ระบุ

5 ชาย 18-45 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00003

3770600403236/001
ร้านอยุธยาการกลึงโลหะกิจ
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

11/08/2562 23991
การผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถู

สจจ.พิษณุโลก

722320
ช่างกลึง
เงื่อนไข:เวลาทำงาน08.00 - 17.00น. /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โอที / ค่าจ้าง 300-500/วัน / ไม่ระบุ

5 ชาย 18-45 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ปวส.,ปทส.
2562/00001

3770600403236/001
ร้านอยุธยาการกลึงโลหะกิจ
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

11/08/2562 23991
การผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถู

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

723190
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น /
ต้องมีประสบการณ์ซ่อมเครื่องยนต์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส โอที / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

3 ชาย 19-40 300.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

3640600585858/001 ร้านโดมเซอร์วิส
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

05/12/2562 45303
การขายส่งและขายปลีกชิ้
นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่
าของยานยนต์

สจจ.พิษณุโลก

723190
ช่างยนต์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น/สาขาช่างยนต์/กล /
เน้นประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องจบ ปวช/ปวส / ขับรถขึ้นเช็คสภาพรถ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 20-45 10000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0653548001801/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พิพัฒน์อีเลคทริคส์
ต.บางระกำ    อ.บางระกำ พิษณุโลก

07/11/2562 71202
การตรวจสภาพยานยนต์ท
างเทคนิค

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

731290
ช่างเครื่องโสต
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 06.00-15.00น. / ดูงานเครื่องเสียง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม  งานเลี้ยงประจำปี / ปรับเงินเดือนรายปี
อาหาร / ไม่ระบุ

3 ชาย 20-45 9450.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00018

0905530000349/001 บริษัท
บี.พี.เรียลเอสเตท จำกัด
(โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

29/12/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

743330
พนักงานเย็บผ้า(จักร)
เงื่อนไข:เวลาทำงานเป็นกะ  จ-ส / เย็บผ้าโดยใช้จักร / 08.00-17.00น.
/09.00-18.00น/11.00-20.00น / มีประสบการณ์ มีพื้นฐานการเข้าตัว
(polo)
สวัสดิการ:การปรับเงินเดือน โอที / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

50 ไม่ระบุ 18-55 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655562001190/001 บริษัท ยู แวร์
โปรดักท์ จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

22/12/2562 13132
การพิมพ์ผ้า

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

743330
พนักงานเย็บผ้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-18.00น. /
เย็บผ้าสำเร็จรูปโดยใช้เครื่องจักร / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส  / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10 หญิง 20-40 300.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

3640100830578/001 ร้านพิษณุโลก ดอท
คอม
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

20/10/2562 58112
การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเ
ผยแพร่โบรชัวร์
ใบปลิวและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
ที่คล้ายกันลงบนสื่อต่าง ๆ
(ยกเว้น ทางออนไลน์)

สจจ.พิษณุโลก

821120
หัวหน้าช่าง
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ควบคุม-จ่ายงานช่าง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม  งานเลี้ยงประจำปี / ปรับเงินเดือนรายปี
อาหาร / ไม่ระบุ

1 ชาย 20-50 15000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00019

0905530000349/001 บริษัท
บี.พี.เรียลเอสเตท จำกัด
(โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์)
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

29/12/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก
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หน้า 78 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

832210 พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 40-55 320.00
ชั่วโมง

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.4,ป.6,ป.7
2562/00002

0655556000594/001 บริษัท คิงด้อม
ออโต้คาร์พิษณุโลก จำกัด
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

06/08/2562 49203
การขนส่งผู้โดยสารทางรถ
โดยสารประจำทางระหว่า
งจังหวัด

สจจ.พิษณุโลก

832230
พนักงานขับรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00 - 17.00น / มีใบขับขี่ ท.2
ขึ้นไป/ทำงานต่างจังหวัดได / ซื่อสัตย์ อดทน
สวัสดิการ:เบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม  / ที่พักต่างจังหวัด / ไม่ระบุ

5 ชาย 18-35 12000.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0653535000062/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ช้างโชคชัย
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

832320
พนักงานขับรถยนต์โดยสาร
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 45-55 350.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.4,ป.6,ป.7
2562/00001

0655507000047/001 บริษัท
พิษณุโลกยานยนต์ จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

06/08/2562 49202
การขนส่งผู้โดยสารทางรถ
โดยสารประจำทางระหว่า
งกรุงเทพฯกับจังหวัดอื่น

สจจ.พิษณุโลก

832420
พนักงานขับรถ 6 ล้อ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08 -17.00น./ดูแลรถ/เครื่องยนต์ /
สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่ ท.2 / ช่วยดูแลสินค้าและจัดเรียงสินค้า
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น / ประกันชีวิต
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ไม่ระบุ

5 ชาย 25-42 9300.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0105523002118/031 บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

02/11/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

832420
พนักงานขับรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.30น. / ขับรถส่งของ (เทเลอร์)
มีใบขับขี่ ท3-ท4 / เงินเดือน 9,000++ ตามโครงสร้างบริษัท
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

5 ชาย 25-45 9000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0653546002932/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสาเอกซีเมนต์
ต.อรัญญิก    อ.เมือง พิษณุโลก

01/11/2562 47524
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
อื่น ๆ

สจจ.พิษณุโลก

833420 พนักงานขับรถยก
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-18.000น. / ขับรถโฟล์คลิฟ/มีใบขับขี่ /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โอที เบี้ยขยัน / เงินเดือน 9,000 - 10,000
ขึ้นไป / ไม่ระบุ

3 ชาย 25-40 9450.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0655561002150/001 บริษัท สยามพล
โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

20/11/2562 52101
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสิน
ค้าและการจัดเก็บสินค้าแ
ช่เย็นหรือแช่แข็ง

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

914230
พนักงานล้างรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.30-17.30 น. / ขยัน มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 20-40 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0655535000170/001 บริษัท
นิธิบูรณ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ต.ท่าทอง    อ.เมือง พิษณุโลก

20/10/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

914230
พนักงานล้างรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ล้างทำความสะอาดรถยนต์ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

7 ชาย 24-35 9450.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00015

0655561002109/001 บริษัท
เอ็มวันพิษณุโลก จำกัด
ต.ท่าทอง    อ.เมือง พิษณุโลก

07/01/2563 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 82 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

914230
พนักงานล้างรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน  08.00-17.00 น /
ล้างรถที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุ / เบี้ยขยัน โอที
เงินช่วยเหลือ / ไม่ระบุ

5 ไม่ระบุ 18-35 350.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00005

0655557000717/001 บริษัท โตโยต้า
พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด
ต.พลายชุมพล    อ.เมือง พิษณุโลก

21/10/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก

915120 พนักงานส่งหนังสือ
พนักงานเดินเอกสาร
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30 น. /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ / ขยัน มีความรับชอบ ซื่อสัตย์
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ชาย 20-35 315.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0655535000170/001 บริษัท
นิธิบูรณ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ต.ท่าทอง    อ.เมือง พิษณุโลก

20/10/2562 45101
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกั
น

สจจ.พิษณุโลก
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ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

915140
พนักงานยกกระเป๋า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 14.00 -23.00น. / รักงานบริการ
อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม  / อาหาร เงินช่วยเหลือต่างๆ /
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท

5 ชาย 23-40 9000.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0655558000281/001 บริษัท เอสพี
อินเตอร์ แอสเสท จำกัด
ต.วัดจันทร์    อ.เมือง พิษณุโลก

29/12/2562 55101
โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

915190
พนักงานแพกเกอร์
เงื่อนไข:ทำงาน6-7 ชม./ทำงานถึงวันที่ 30 พ.ย.2562 /
รับเฉพาะนักเรียน/นักศึกษา / จัดสินค้าใส่ถุงให้ลูกค้า
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10 ไม่ระบุ 18-25 50.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00012

0105537013788/001 บริษัท พิษณุโลก
บิ๊กซี 2015 จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/11/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 84 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

931330
แรงงานก่อสร้าง
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 30-55 315.00
ชั่วโมง

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.4,ป.6,ป.7
2562/00005

0675554000015/001 บริษัท วี.สถาปัตย์
จำกัด
ต.ริมใต้    อ.แม่ริม เชียงใหม่

06/08/2562 42909
การก่อสร้างโครงการวิศวก
รรมโยธาอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่
น

สจจ.พิษณุโลก

932130
พนักงานฝ่ายผลิต
เงื่อนไข:สามารถเข้างานเป็นกะได้ / ความสูง/ซม.ขึ้นไป
หนักไม่ต่ำกว่า 43 กก / รับสมัครเฉพราะ จ-ศ /09.00-16.00น.
สวัสดิการ:ค่ากะ 115/วัน  เบี้ยขยัน 450/วัน / ค่ารักษาพยาบาล
2,000/ปี / โอที ชุดฟอร์ม ข้าวฟรี ชุดฟอร์ม รถรับ-ส่ง

50 ไม่ระบุ 18-40 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00003

0105506002679/001 บริษัท ไทยแอโรว์
จำกัด
ต.หัวรอ    อ.เมือง พิษณุโลก

25/09/2562 32120
การผลิตเครื่องประดับ
ที่ทำจากอัญมณีเทียมและ
สิ่งของที่เกี่ยวข้อง

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 85 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

932130
พนักงานฝ่ายผลิต
เงื่อนไข:สามารถเข้างานเป็นกะได้ / ความสูง/ซม.ขึ้นไป
หนักไม่ต่ำกว่า 43 กก / รับสมัครเฉพราะ จ-ศ /09.00-16.00น.
สวัสดิการ:ค่ากะ 115/วัน  เบี้ยขยัน 450/วัน  / ค่ารักษาพยาบาล
2,000/ปี / โอที ชุดฟอร์ม ข้าวฟรี ชุดฟอร์ม รถรับ-ส่ง

55 ไม่ระบุ 18-40 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0105506002679/001 บริษัท ไทยแอโรว์
จำกัด
ต.หัวรอ    อ.เมือง พิษณุโลก

16/09/2562 32120
การผลิตเครื่องประดับ
ที่ทำจากอัญมณีเทียมและ
สิ่งของที่เกี่ยวข้อง

สจจ.พิษณุโลก

932130
ฝ่ายผลิต
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

1 ไม่ระบุ 20-45 320.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00004

0105557041434/001 บริษัท  บีบีจี
เทคโนโลยี จำกัด
ต.หัวรอ    อ.พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

25/08/2562 46699
การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่
น

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 86 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

932130
ฝ่ายผลิต
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-15.30น./15.00-00.00น. /
ผลิตอุปกรณ์สายไฟในรถยนต์/บริษัทไทยแอร์โร / วุฒิ ม.3ขึ้นไป /
ผู้จบ กศน. ม.3 สมัครได้
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน ทค่ากะ ประกันสังคม โอที โบนัส  /
ค่ารักษาพยาบาล รถรับ-ส่ง  / ไม่ระบุ

100 หญิง 18-38 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0105537117273/001 บริษัท
เอส.เค.เอ้าท์ซอร์สซิ่ง แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป
จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

03/10/2562 78109
กิจกรรมของสำนักงานจัด
หางานหรือตัวแทนจัดหาง
านอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่
น

สจจ.พิษณุโลก

932130
พนักงานฝ่ายผลิต (บรรจุ)
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 หญิง 20-35 315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0105544091519/004 บริษัท เอสพีซี
เซอร์วิส จำกัด สาขาพิษณุโลก
ต.หัวรอ    อ.เมือง พิษณุโลก

11/09/2562 78300
กิจกรรมการจัดหาทรัพยา
กรมนุษย์อื่น ๆ

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 87 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

932290
พนักงานไลน์ผลิต
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ทำงานเป็นกะได้
ตัดแต่งชิ้นส่วนไก่ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โอที ค่ากะ ค่าวุฒิการศึกษา / ค่าน้ำมัน โบนัส / ไม่ระบุ

70 ไม่ระบุ 18-45 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง ป.โท
2562/00001

0655543000272/001 บริษัท
ไทยนิปปอนเวจเทเบล  จำกัด
ต.ดอนทอง    อ.เมือง พิษณุโลก

06/01/2563 10301
การผลิตผลไม้และผักแช่แ
ข็ง

สจจ.พิษณุโลก

932290
คนงานทั่วไป(2103)
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

2 ไม่ระบุ 40-70 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

3650100212939/001 โรงงานวงษ์พาณิชย์
ต.ท่าทอง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/07/2562 38110
การเก็บรวบรวมของเสียที่ไ
ม่เป็นอันตราย

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 88 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

932290
พ.ฝ่ายผลิต(รายวัน)
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ศ /08.30-16.30น/ไม่สูบบุหรี่ / ไม่ดื่มสุรา
ไม่เป็นบุคคลต้องโทษจำคุก /
ทำงานด้านการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10 ไม่ระบุ 25-35 350.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00001

0655559000013/001 บริษัท วี เมด แล็บ
เซ็นเตอร์ จำกัด
ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง พิษณุโลก

20/09/2562 86903
กิจกรรมในห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์

สจจ.พิษณุโลก

933130 คนเข็นของ
พ.เก็บรถเข็น
เงื่อนไข:ทำงานเต็มวัน /ทำงานถึงวันที่ 30 พ.ย.2562 /
เก็บรถเข็นที่ลูกค้าใช้ให้เป็นระเบียบ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10 ชาย 18-35 340.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00014

0105537013788/001 บริษัท พิษณุโลก
บิ๊กซี 2015 จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/11/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก



uc6338 วันที่ : 11/10/2562  09:06
หน้า 89 จาก 89

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

วันที่ 01/07/2562 - 11/10/2562

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)

ตำแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ
(ปี)

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา
/รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง
สถานประกอบการ

วันหมดอายุ ประเภทกิจการ สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

933390
พนักงานส่งสินค้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส / 08.00-17.00น. /
จัดเตรียมออกส่งของนอกพื้นที่จ.พิษณุโลกได / ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง โอที โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

6 ชาย 20-35 315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00002

0105558159650/006 บริษัท
กลุ่มเกษมการค้า จำกัด (สาขาพิษณุโลก)
ต.สมอแข    อ.เมือง พิษณุโลก

12/12/2562 23101
การผลิตแก้ว/  กระจกแผ่น

สจจ.พิษณุโลก

933390
พ.จัดเรียงสินค้า (part
เงื่อนไข:ทำงาน6-7 ชม./ทำงานถึงวันที่ 30 พ.ย.2562 /
รับเฉพาะนักเรียน/นักศึกษา /
จัดเรียงสินลงตามแผนกที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10 ไม่ระบุ 18-25 50.00
ชั่วโมง

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2562/00011

0105537013788/001 บริษัท พิษณุโลก
บิ๊กซี 2015 จำกัด
ต.ในเมือง    อ.เมือง พิษณุโลก

25/11/2562 47190
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
ในร้านค้าทั่วไป

สจจ.พิษณุโลก


