uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 1 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
123120

1

หญิง

30-45

หัวหน้าแผนกบัญ

9450.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น./สาขาบัญชี /
บริหารงานบัญชีและปิดงบได้ / งานด้านภาษี
สวัสดิการ:ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ ค่ารอบ / อาหารกลางวัน
ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม / เงินเดือนและสวัสดิการ ตามตกลงกับบริษัท

123320

2

ชาย

35-50

ผู้จัดการฝ่ายขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / มีประสบการณ์ขายรถยนต์ 3
-5 ปี / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:คอมมิชชั่น ประกันสังคม / เงินเดือนตามโครงบริษัท /
ไม่ระบุ

10000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00036

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

02/03/2562

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00008

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

30/12/2561

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 2 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
123320

5

ไม่ระบุ

25-35

ผู้จัดการสาขา

12000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.30-18.30น. / มีภาวะผู้นำ สามารถคุมทีมได้ดี
/ ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม คอมมิชชั่น / เงินเดือน12000-15000 /
ไม่ระบุ

123320

2

ไม่ระบุ

22-35

ผู้ดูแลลูกค้าประจำ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน9.00-18.00น./ใช้ Exelได้ดี /
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / มีประสบการณ์ด้านดูแลทีมขาย
3 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่าเสื่อมรถยนต์ ประกันชีวิต / คอมมิชชั่น
ค่าเดินทาง / เงินเดือนตามประสบการณ์

15000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00006

0653536000295/001
หจก.เสียงทิพย์การ์ดโฟน(ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเ
ซ็นเตอร์)
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

31/12/2561

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00007

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

23/02/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อ
สารโท

การบริการระบบโทรศัพท์เค
ลื่อนที่

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 3 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
123320

4

หญิง

25-35

ผู้ช่วยผู้จัดการ

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส /08.00-17.00 น / ชอบงานบริการ
ชอบงานขาย มีไหวพริบดี / มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
สวัสดิการ:เงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าน้ำมัน / ประกันอุบัติเหตุ โบนัส
เงินประจำตำแหน่ง / ค่าคอมมิชชั่น

123830

1

ไม่ระบุ

25-45

หัวหน้าแผนกไอที
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00./เขียนโปรแกรมได้ /
มีประสบการณ์ด้านไอที 3 ปีขึ้นไป /
สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม / ตรวจสุขภาพ
งานเลี้ยง กีฬาสี / งานเลี้ยง เงินช่วยเหลือต่างๆ

12000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

5650200006130/001 นางจุฬารัตน์
ปั้นปัญญา ตัวแทนประกัน
บมจ.อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

02/03/2562

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00023

0655523000021/001 บริษัท
โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

31/12/2561

6500

การประกันชีวิต

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 4 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
214320

2

ชาย

22-40

วิศวะการไฟฟ้า

15000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30น. / สาขาวิศวะไฟฟ้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันชีวิต โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

214940

2

ไม่ระบุ

23-35

จป.วิชาชีพ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:บ้านพักพนักงาน ค่าอาหาร ประกันสังคม / ยูนิฟอร์ม
เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด โบนัส / เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00004

0655557000075/001 บริษัท คอมพาส
เอ็นจิเนี่ยริ่ง 53 จำกัด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

23/02/2562

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00005

0107539000251/004 บริษัท
ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
สาขาพิษณุโลก
ต.ดินทอง อ.วังทอง พิษณุโลก

31/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การติดตั้งระบบระบายอากา
ศ

การผลิตยางแผ่น
และยางแท่ง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 5 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
221255

5

ไม่ระบุ

20-40

นักรังสีเทคนิค

22000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-16.00 น. / จบสาขารังสีเทคนิค / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /
สิทธิค่ารักษาพยาบาล / ไม่ระบุ

232020 ครู

3

ไม่ระบุ

23-35

ครูภาษาอังกฤษ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-17.00น/สาขาภาษาอังกฤษ /
สอนภาษาอังกฤษเด็กนักเรียน / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม
สวัสดิการ:อาหาร 3 มื้อ พร้อมที่พัก / สวัสดิการรักษาพยาบาลฟรี /
เบิกจ่าาย1000,000/ปี

15000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00006

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

30/12/2561

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00005

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

23/02/2562

6500

กิจกรรมโรงพยาบาล

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประเภท

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 6 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
241110

3

หญิง

26-40

จนท.

9450.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.30 น. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี/ /
มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:โบนัสประจำปี / วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกันPA เบี้ยขยัน /
ปรับเงินเดือน

241110

2

ไม่ระบุ

พ.บัญชี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัสประจำปี / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

25-30

12000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00016

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

30/12/2561

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

0655560000609/001 บริษัท บี.เอส.ไอ
(ไทยแลนด์) จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านกา
รบริหาร

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 7 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
241930

2

หญิง

23-28

ประชาสัมพันธ์

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน08.00-18.00น. / สาขานิเทศศาสตร์
เอกประชาสัมพันธ์ / ใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ดี ใช้คอมฯได้ดี
สวัสดิการ:อาหารกลางวัน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหต / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ

241960

10

ไม่ระบุ

20-35

การตลาดออนไล
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-17.00 น. /
มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ / จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:เบี้ยเลี้ยง โอที ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

12000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00005

3650100212939/001 โรงงานวงษ์พาณิชย์
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

23/01/2562

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

0655561001111/001 บริษัท เอส ดับบลิว
พี กรุ๊ป จำกัด
ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย พิษณุโลก

23/01/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่
เป็นอัน

6500

การผลิตเครื่อง หอม

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 8 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
241960

2

ชาย

26-40

จนท.การตลาด

9450.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00 น. /
มีประสบการณ์จะพิารณาเป็นพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัสประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกันPA / เบี้ยขยัน
ปรับเงินเดือน / ไม่ระบุ

241970

5

หญิง

22-35

ลูกค้าสัมพันธ์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
ติดต่อนัดลูกค้าที่จะมาใช้บริการ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม / ตรวจสุขภาพ
งานเลี้ยง / ไม่ระบุ

9450.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00017

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

30/12/2561

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00022

0655523000021/001 บริษัท
โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

23/01/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 9 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
311220

5

ไม่ระบุ

25-35

วิศวกรรมโยธา/ก่

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:ทำงาน08.00-17.00 น./สาขาโยธา/ก่อสร้าง / เขียนแบบ
Auto CAD,Sketchup / ถอดแบบ ประเมินราคา ประสานผู้รับเหมา
สวัสดิการ:เงินเดือน10,000 ขึ้นไป / หรือตามข้อตกลงกับบริษัท /
ไม่ระบุ

311310

1

ชาย

ช่างไฟฟ้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น./สาขาไฟฟ้า /
ดูแลระบบไฟฟ้าของโรงงาน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

25-35

12000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

0655557001276/001 บริษัท
นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

23/02/2562

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

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

23/02/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
ย

การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัต
ว์ปีกสด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 10 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
311310

5

ชาย

20-50

ช่างไฟฟ้า

315.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-18.00 น./สาขาไฟฟ้า /
มีความรู้เรื่องไฟฟ้า / ติดตั้งแอร์ , ไฟฟ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

311310

3

ชาย

20-45

ช่างทั่วไป
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น./สาขาไฟฟ้า /
มีความรู้เรื่องไฟฟ้าเป็นอย่างดี / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารฟรี 1 มื้อ / ชุดฟอร์ม ประกันสังคม
ค่าคอมฯ / ไม่ระบุ

9450.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00004

3650100763765/001 ร้านพิชัย แอร์
เซอร์วิส
ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2561

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2561/00035

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

31/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล
ะอิเล็ก

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 11 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
311310

2

ชาย

30-40

ช่างซ่อมบำรุง

12000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น./สาขาช่างไฟฟ้า /
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง / ดูแลระบบไฟฟ้า /อาคารสถานที่และอื่นๆ
สวัสดิการ:ประกันสังคม และอื่นๆตามที่ตกลงของบริษัท /
เงินเดือน12,000-15,000/เดือน / ไม่ระบุ

311510

1

ชาย

25-35

ช่างกลโรงงาน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / สาขาช่างกลโรงงงาน /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

12000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00012

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

30/12/2561

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

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

23/02/2562

6500

กิจกรรมโรงพยาบาล

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัต
ว์ปีกสด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 12 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
311510

5

ชาย

25-35

ช่างเครื่องกล

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น./สาขาช่างกล / เขียนแบบ Auto
CAD,Sketchup / ออกหน้างาน ประสานงานผู้รับเหมา
สวัสดิการ:เงินเดือน10000 ขึ้นไป / หรือตามข้อตกลงกับบริษัท /
ไม่ระบุ

311520

15

ชาย

18-30

ช่างบริการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น./สาขาช่างยนต์ /
ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายรถแทรกเตอร์ / เปลี่ยนถ่ายผลิตภัณคูโบต้า
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม กิจกรรมนำเที่ยว / กิจกรรมกีฬาสี
ปีใหม่ ทุนการศึกษาบุตร / อาหารกลางวัน

325.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

0655557001276/001 บริษัท
นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

01/01/2562

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00010

0655553000071/001 บริษัท
คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จำกัด
ต.วังพิกุล อ.วังทอง พิษณุโลก

28/02/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
ย

การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ใน
งานเก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 13 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
311520

5

ชาย

22-35

ช่างยนต์

9450.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30 น./สาขาช่างยนต์ / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ วันหยุด / ชุดฟร์อม
งานเลี้ยง เบี้ยขยัน / โบนัส ปรับเงินเดือน

311585

5

ชาย

20-50

ช่างแอร์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-18.00น. / ติดตั้งแอร์ , ไฟฟ้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

315.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00018

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

23/02/2562

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

3650100763765/001 ร้านพิชัย แอร์
เซอร์วิส
ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล
ะอิเล็ก
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ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 14 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
311590

2

ชาย

22-40

วิศวะช่างกล

15000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30 /สาขาวิศวะช่างกล /
มีความรู้เรื่องระบบปรับอากาศ / จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

312130

60

ไม่ระบุ

20-35

พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.30น. /
หาลูกค้าใหม่ดูแลลูกค้า/ประจำสาขาพิษณุโลก /
ประจำสาขาอุตรดิตถ์ , ประจำสาขาเพชรบูรณ์
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือน 10,000 ขึ้นไปตามความสามารถ
/ ไม่ระบุ

10000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

0655557000075/001 บริษัท คอมพาส
เอ็นจิเนี่ยริ่ง 53 จำกัด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

23/02/2562

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

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

27/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การติดตั้งระบบระบายอากา
ศ

ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและ
เครื่องใ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 15 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
341220

10

ไม่ระบุ

22-35

พ.ประกัน

9450.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
หาลูกใหม่และติดต่อประสานงานกับลูกค้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม / ตรวจสุขภาพ
งานเลี้ยง / ไม่ระบุ

341520

20

ไม่ระบุ

20-45

ตัวแทนขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-20.00น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน / คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ

300.00
วัน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00021

0655523000021/001 บริษัท
โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

23/01/2562

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

0405561002402/006 บริษัท บิ๊กวันพลัส
จำกัด (สาขาพิษณุโลก)
ต.บึงพระ อ.เมือง พิษณุโลก

27/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าช
นิดใน
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ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 16 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
341525

2

หญิง

20-30

ธุรการศูนย์บริการ

330.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / ไปรับเรื่องจากลูกค้า /
จัดงานใช้ช่างออกบริการ
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม กิจกรรมนำเที่ยว / กิจกรรมกีฬาสี
ปีใหม่ ทุนการศึกษาบุตร / อาหารกลางวัน

341525

3

ไม่ระบุ

ที่ปรึกษาด้านการ
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ วันหยุด / ชุดฟร์อม
งานเลี้ยง เบี้ยขยัน / โบนัส ปรับเงินเดือน

22-35

9450.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00011

0655553000071/001 บริษัท
คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จำกัด
ต.วังพิกุล อ.วังทอง พิษณุโลก

28/02/2562

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00019

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

23/02/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ใน
งานเก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 17 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
341720

5

ไม่ระบุ

22-35

พ.ประเมินราคา

9450.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
ประเมินราคารถยนต์ของลูกค้าที่นำมาขาย / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม / ตรวจสุขภาพ
งานเลี้ยง / ไม่ระบุ

343320

2

ไม่ระบุ

25-40

พ.บัญชี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น./สาขาบัญชี / จัดทำบัญชี /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

12000.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00019

0655523000021/001 บริษัท
โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

23/12/2561

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

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

23/02/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัต
ว์ปีกสด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 18 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
343320

3

หญิง

20-35

พ.บัญชี

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-17.00 น./สาขาบัญชี /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยเลี้ยง โอที ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

343320

2

หญิง

20-35

ประสานงานการต
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-18.00น./สาขาบัญชี /
มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาพิเศษ / ทำงานล่วงเวลาได้
/แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สวัสดิการ:อาหารกลางวัน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหต /
ทดลองงาน 3 เดือน /ปรับเงินเดือน 10,500 / ไม่ระบุ

9500.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

0655561001111/001 บริษัท เอส ดับบลิว
พี กรุ๊ป จำกัด
ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย พิษณุโลก

23/01/2562

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00006

3650100212939/001 โรงงานวงษ์พาณิชย์
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

23/01/2562

6500

การผลิตเครื่อง หอม

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่
เป็นอัน

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 19 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
343320

3

ไม่ระบุ

25-35

พนักงานบัญชี

9450.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น./สาขาบัญชี / ทำบัญชีรายรับรายจ่าย/ภาษี/บัญชีต้นทุน / บัญชีหน้างานก่อสร้าง/บัญชีต้นทุนงาน
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือนตามข้อตกลงกับบริษัท / ไม่ระบุ

343320

2

หญิง

พนักงานบัญชี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / สาขาบัญชี /
สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20-30

9500.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

0655557001276/001 บริษัท
นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

23/02/2562

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

0655561001030/001 นันทวัฒน์ 888
จำกัด
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
ย

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
และการ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 20 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
347115

5

ชาย

18-35

ช่างติดตั้ง

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00 น. / ติดตั้งม่านและอื่นๆ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

347135

2

ชาย

จนท.กราฟฟิก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / ออกแบบสิ่งพิมพ์
ใช้โปรแกรมPhotoshop ได้
สวัสดิการ:ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ/ค่ารอบ / ประกันสังคม
ยูนิฟอร์ม / ไม่ระบุ

22-35

9450.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

1909900183908/001 โฮมบิสสิเนส
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

18/02/2562

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00024

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

31/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

กิจกรรมการออกแบบและต
กแต่งภา

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 21 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
411520

2

หญิง

20-35

เลขานุการ

12000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-17.00น./ / สาขาด้านเลขานุการ
หรือที่เกี่ยวข้อง / มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:เบี้ยเลี้ยง โอที ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

411520

2

หญิง

23-35

เลขานุการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ศ / 08.00-17.00น. / มีไหวพริบดี บุคลิกดี
ซื่อสัตย์ / มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
สวัสดิการ:เงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าน้ำมัน / ประกันอุบัติเหตุ โบนัส
เงินประจำตำแหน่ง / ค่าคอมมิชชั่น

10000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

0655561001111/001 บริษัท เอส ดับบลิว
พี กรุ๊ป จำกัด
ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย พิษณุโลก

23/01/2562

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

5650200006130/001 นางจุฬารัตน์
ปั้นปัญญา ตัวแทนประกัน
บมจ.อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

02/03/2562

6500

การผลิตเครื่อง หอม

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การประกันชีวิต

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 22 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
412240

15

ไม่ระบุ

23-45

ที่ปรึกษาประกันชี

12000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ศ / เวลา 08.30-17.00 น. /
ให้ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน การลงทุน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ / ค่ารักษาพยายบาล
คอมมิชชั่น โบันส / ไม่ระบุ

413130

2

หญิง

20-30

ธุรการคลังสินค้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / จัดงาน เปิดงาน
ขนส่งของให้ลูกค้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม กิจกรรมนำเที่ยว / กิจกรรมกีฬาสี
ปีใหม่ ทุนการศึกษาบุตร / อาหารกลางวัน

330.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

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

05/01/2562

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00012

0655553000071/001 บริษัท
คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จำกัด
ต.วังพิกุล อ.วังทอง พิษณุโลก

28/02/2562

6500

การประกันชีวิต

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ใน
งานเก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 23 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
413190

2

ชาย

25-35

พ.คลังสินค้า

325.00
ชั่วโมง

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / ติดดตั้งอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์
คูโบต้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม กิจกรรมนำเที่ยว / กิจกรรมกีฬาสี
ปีใหม่ ทุนการศึกษาบุตร / อาหารกลางวัน

413190

1

ชาย

25-35

คลังสินค้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน19.00 -04.00 /มีใบขับขี่รถยนต์ /
สามารถทำงานเป็นกะได้ /ขับรถ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ โบนัส / ยูนิฟอร์ม โอที
เบี้ยเลี้ยง / ไม่ระบุ

366.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00016

0655553000071/001 บริษัท
คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จำกัด
ต.วังพิกุล อ.วังทอง พิษณุโลก

28/02/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ปวช.,ปวท.
2561/00010

0105524004041/004 บริษัท ทีเอ็นที
เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก

05/01/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ใน
งานเก

การขนส่งสินค้าอื่น ๆ
ทางถนน

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 24 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
413190

1

ชาย

20-45

จนท.สโตร์

315.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / รับสินค้า-เช็คสินค้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ/ค่ารอบ / ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
/ ไม่ระบุ

413230

3

ไม่ระบุ

25-35

ฝ่ายจัดซื้อ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ

9500.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ปวส.,ปทส.
2561/00037

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

02/03/2562

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00007

0655554000317/001 บริษัท เหล็กดี
พิษณุโลก จำกัด
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก

23/02/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การหล่อเหล็ก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 25 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
419010

5

หญิง

20-30

ธุรการขาย

330.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / จัดทำแผน รวบรวมเอกสาร
จัดเก็บเอกสาร / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม กิจกรรมนำเที่ยว / กิจกรรมกีฬาสี
ปีใหม่ ทุนการศึกษาบุตร / อาหารกลางวัน

419020

2

หญิง

23-30

จนท.บุคคล
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น / วางแผนอบรมประจำปี จัดหา
คัดสรรบุคลากร / สาขาทรัพยากรบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม กิจกรรมนำเที่ยว / กิจกรรมกีฬาสี
ปีใหม่ ทุนการศึกษาบุตร / อาหารกลางวัน

330.00
วัน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00013

0655553000071/001 บริษัท
คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จำกัด
ต.วังพิกุล อ.วังทอง พิษณุโลก

28/02/2562

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00014

0655553000071/001 บริษัท
คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จำกัด
ต.วังพิกุล อ.วังทอง พิษณุโลก

01/01/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ใน
งานเก

การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ใน
งานเก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 26 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
419020

2

ไม่ระบุ

25-35

จนท.

13000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน08.00-17.00น./สาขาทัรพยากรบุคคล /
บริหารงานบุคคลภาพรวม / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม และอื่นๆตามที่ตกลงของบริษัท /
เงินเดือน13,000-15,000/เดือน / ไม่ระบุ

421120

5

หญิง

20-35

แคชเชียร์ห้องอาห
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / คิดเงินค่าอาหาร / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ/ค่ารอบ / ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
/ ไม่ระบุ

315.00
วัน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00010

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

30/12/2561

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ปวส.,ปทส.
2561/00038

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

02/03/2562

6500

กิจกรรมโรงพยาบาล

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 27 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
421120

5

หญิง

25-30

การเงิน

9500.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-16.30น / ทำบัญชีได้
สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัส ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

421120

2

หญิง

23-30

จนท.การเงิน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-16.00 น. / ดูแลให้บริการ IPD/OPD /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม และอื่นๆตามที่ตกลงของบริษัท /
เงินเดือน12,000-14,000/เดือน / ไม่ระบุ

12000.00
เดือน

ปวส.,ปทส. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

0107556000400/012 บริษัท ศรีสวัสดิ์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สาขาพิษณุโลก
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

31/12/2561

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00011

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

30/12/2561

6500

การให้สินเชื่ออื่น ๆ

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

กิจกรรมโรงพยาบาล

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 28 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
421130

3

หญิง

23-35

แคชเชียร์ฟร้อน

340.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ/สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได /
รับเช็คอิน-เอาท์ / พูดภาษาอังกฤษได้พื้นฐาน
สวัสดิการ:อาหารฟรี 1 มื้อ ชุดยูนิฟอร์ม / ประกันสังคม ค่ารอบ /
ไม่ระบุ

421130

5

หญิง

แคชเชียร์
เงื่อนไข:08.15 17.15 /10.00-19.00/13.00-22.00 / คิดเงิน
รับออเดอร์จากลูกค้า ยิ้มแย้ม / พูดสุภาพ
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ทิป / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

18-35

320.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00033

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

31/12/2561

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00006

0105560127042/006 บ.เดอะ คิวเอสอาร์
ออฟ เอเชีย จำกัด (ปตท.พิษณุโลก)
ต.วังพิกุล อ.วังทอง พิษณุโลก

18/02/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การบริการด้านอาหารในภัต
ตาคาร/

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 29 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
422220

2

ชาย

25-45

พ.

9500.00
เดือน

เงื่อนไข:ทำงาน14.00-23.00/06.00-15.00 /
ดูแลปิดรอบการทำงานของการจองห้องพัก / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุด / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

422220

2

ไม่ระบุ

25-30

ต้อนรับส่วนหน้า
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ 15.00-24.00/23.00-08.00น. / รับเช็คอินเอาท์ พูดคุยกับลูกค้า / พูดภาษอังกฤษได้พื้นฐาน
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารกลางวัน/เย็น / ปรับเงินเดือนประจำปี
/ ไม่ระบุ

315.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00007

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

02/03/2562

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00023

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

28/02/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 30 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
422220

2

หญิง

23-35

พ.ต้อนรับ

9500.00
เดือน

เงื่อนไข:ทำงาน08.00-17.00/14.00-23.00/06.00-15.00 /
รักงานบริการ / ยิ้มแย้มแจ่มใส / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุด / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

512110 แม่บ้าน

2

ไม่ระบุ

25-45

แม่บ้าน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / ทำความสะอาดห้องพัก
ปูเตียง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:อาหารฟรี ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

315.00
วัน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00010

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

02/03/2562

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00018

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

31/01/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 31 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512110 แม่บ้าน

2

หญิง

25-45

แม่บ้าน

300.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารกลางวันฟรี / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

512110 แม่บ้าน

3

หญิง

คลีนเนอร์
เงื่อนไข:ทำงาน08.00-17.00/14.00-23.00/06.00-15.00 /
มีความรู้ด้านการทำความสะอาด มีใจบริการ /
มีประสบการณ์งานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุด / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

25-50

9500.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

0655559000366/001 บริษัท ดี 11 โฮเต็ล
จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

05/02/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00008

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

02/03/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 32 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512130 แม่บ้าน

1

หญิง

30-55

แม่บ้าน

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / แม่บ้านทำความสะอาด /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

512130 แม่บ้าน

10

หญิง

30-55

แม่บ้านทำความส
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-16.30น / แม่บ้านทำความสะอาด /
ให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลก
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

1909900183908/001 โฮมบิสสิเนส
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

18/02/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

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

30/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

กิจกรรมการออกแบบและต
กแต่งภา

การบริการทำความสะอาดทั่
วไปของ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 33 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512150

5

ชาย

18-45

จัดเลี้ยง

315.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / บริการงานประชุม/งานเลี้ยง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ/ค่ารอบ / ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
/ ไม่ระบุ

512220

1

ชาย

ชูเชฟ
เงื่อนไข:ทำงาน08.00-17.00/14.00-23.00/06.00-15.00 /
ดูแลบริหารงานด้านงานครัว / ควบคุมคุณภาพการทำอาหาร
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุด / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

35-55

20000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00039

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

02/03/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00006

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

02/03/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 34 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512225

2

ไม่ระบุ

25-35

ผู้ช่วยกุ๊ก

315.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 05.00-14.00น / จัดเตรียมของให้กุ๊ก / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารกลางวัน/เย็น / ปรับเงินเดือนประจำปี
/ เงินเดือนตามตกลงกับบริษัท

512225

1

ไม่ระบุ

ผู้ช่วยเชฟ
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / เตรียมของสำหรับลงครัว / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารกลางวันฟรี / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

25-45

300.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00020

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

28/02/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

0655559000366/001 บริษัท ดี 11 โฮเต็ล
จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

05/02/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 35 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512225

4

ไม่ระบุ

18-45

ผู้ช่วยกุ๊ก

315.00
วัน

เงื่อนไข:ผู้ช่วยกุ๊กครัวไทยรับ 2 คน (ผู้ชาย) / ผู้ช่วยกุ๊กครัวญี่ปุ่น 1คน
(ไม่จำกัด) / ผู้ช่วยกุ๊กครัวยุโรป 1 คน (ไม่จำกัด)
สวัสดิการ:ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ/ค่ารอบ / ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
/ ไม่ระบุ

512230 พ่อครัว

2

ไม่ระบุ

25-45

กุ๊กไทย-จีน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 05.00-14.00น / เตรียมของ/
ลงกะทะทำอาหาร/คุมคุณภาพอาหาร / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารกลางวัน/เย็น / ปรับเงินเดือนประจำปี
/ เงินเดือนตามตกลงกับบริษัท

10000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00041

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

02/03/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00019

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

02/02/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 36 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512330 บริกร,

2

หญิง

20-30

พนักงานเสริฟ

315.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ 05.30-14.30/15.00-24.00 น /
คอยเสริฟอาหารเลี้ยง อาหารกลางวัน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารกลางวัน/เย็น / ปรับเงินเดือนประจำปี
/ ไม่ระบุ

512330 บริกร,

5

ไม่ระบุ

18-35

พนักงานเสริฟ
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / บริการเสริฟอาหารให้ลูกค้า /
สามารถทำงานเป็นกะได้/หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:อาหารฟรี 1 มื้อ ชุดยูนิฟอร์ม / ประกันสังคม ค่ารอบ /
ไม่ระบุ

315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00022

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

28/02/2562

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00034

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

31/12/2561

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 37 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512340

2

ชาย

18-35

บาร์เทนเดอร์

315.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ /บริการเครื่องดื่ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ/ค่ารอบ / ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
/ ไม่ระบุ

512390

5

ไม่ระบุ

ที่ปรึกษา/บริการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00 น. /
รับบริการลูกค้า/รับรถด้านหน้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันภัย โบนัส ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

22-35

9450.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00040

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

02/03/2562

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00009

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

30/12/2561

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 38 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512390

3

ชาย

25-35

จัดเลี้ยง

315.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-16.00น / ยกโต๊ะ จัดโต๊ะงานประชุม
จัดเบรก / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังค อาหารฟรี / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

516930

2

ชาย

25-45

รปภ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
ตรวจความเรียบร้อยรอบๆบริษัท /เขียนรายงาน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม กิจกรรมนำเที่ยว / กิจกรรมกีฬาสี
ปีใหม่ ทุนการศึกษาบุตร / อาหารกลางวัน

315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00017

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

31/01/2562

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00015

0655553000071/001 บริษัท
คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จำกัด
ต.วังพิกุล อ.วังทอง พิษณุโลก

28/02/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ใน
งานเก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 39 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
516930

2

ชาย

20-50

จนท.

315.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ /
ดูแลความปลอดภัยในอาคารและส่วนจอดรถ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ/ค่ารอบ / ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
/ ไม่ระบุ

522020

4

ไม่ระบุ

35-35

ฝ่ายขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ

9500.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00043

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

02/03/2562

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00008

0655554000317/001 บริษัท เหล็กดี
พิษณุโลก จำกัด
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก

23/02/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การหล่อเหล็ก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 40 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
522020

10

ไม่ระบุ

22-45

พนักงานขาย

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30 น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยงเลี้ยง โอที / วันหยุดประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี / ไม่ระบุ

522020

5

ไม่ระบุ

22-35

พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
นำเสนอขายรถยนต์แก่ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม / ตรวจสุขภาพ
งานเลี้ยง กีฬาสี งานเลี้ยง / เงินช่วยเหลือต่างๆ

9450.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00004

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

30/12/2561

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00024

0655523000021/001 บริษัท
โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

31/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 41 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
522020

5

ชาย

25-45

พ.

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส/08.30 18.00 น./ยกของได้ /
ขายสินค้าของบริษัทตามช่องทางการขาย / ที่บริษัทกำหนด/
มีใบขับขี่รถยนต์/แข็งแรง
สวัสดิการ: ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน ประกันสังคม / ชุดฟอร์ม
ทุนการศึกษา เบิกเงินล่วงหน้า โบ / ไม่ระบุ

522020

3

ไม่ระบุ

20-50

พนักงานขาย
เงื่อนไข:ทำงานวันละ 5-6 ชั่วโมง / เซลล์ขายปุ๋ย /
สามารถออกพื้นที่ต่างจังหวัดได้ / ยินดีรับคู่สามี-ภรรยา
สวัสดิการ:คอมมิชชั่น ประกันสังคม เงินช่วยเหลือ / ฟรีที่พัก ค่าน้ำ
ค่าไฟ / เงินเดือน 9,000-15,000/เดือน

9000.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00005

0653509000018/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จิตต์พานิช
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2561

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

3609900655680/001 ร้านเกษตรไทยดินดี
ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก

29/01/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอล
กอฮอล์

การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์
ทางการ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 42 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
522020

5

ไม่ระบุ

23-35

พนักงานขาย

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-18.00น / จำหน่ายโทรศัพย์มือถือ
/มนุษยสัมพันดี / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัสประจำปี / คอมมิชชั่น เงินเดือน 9000-12000 บาท /
ไม่ระบุ

522020

5

ไม่ระบุ

ขายหน่วยรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
ประสบการณ์ด้านการขายจะพิารณาเป็นพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20-35

9500.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00005

0653536000295/001
หจก.เสียงทิพย์การ์ดโฟน(ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเ
ซ็นเตอร์)
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

31/12/2561

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

0655561001030/001 นันทวัฒน์ 888
จำกัด
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก

18/02/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อ
สารโท

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
และการ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 43 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
522090

5

ไม่ระบุ

20-35

พ.ขายประจำพื้นที่

13000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน9.00-18.00น./ยินดีรับ นศ.จบใหม่ /
ทำงานนอกพื้นที่ได้ ดูแลลูกค้า / จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่าเสื่อมรถยนต์ ประกันชีวิต / ประกันสังคม
ค่าเสื่อมรถยนต์ ประกันชีวิต / การ์ดน้ำมัน พักร้อน สินค้าราคาพิเศษ

713610

2

ชาย

ช่างซ่อมบำรุง
เงื่อนไข:ทำงาน08.00-17.00/14.00-23.00/06.00-15.00 /
มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุด / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

25-55

10000.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00006

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

23/02/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00009

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

02/03/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

การบริการระบบโทรศัพท์เค
ลื่อนที่

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 44 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
713610

2

ชาย

18-45

ช่างก่อสร้าง

315.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / ทำงานซ่อมทั่วไป / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ/ค่ารอบ / ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
/ ไม่ระบุ

723120

20

ชาย

22-35

ช่างยนต์/ช่างบริก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ตรวจเช็ครถยนต์ ซ่อมบำรุง /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม / ตรวจสุขภาพ
งานเลี้ยง / ไม่ระบุ

9450.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00045

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

02/03/2562

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวช.,ปวท.
2561/00018

0655523000021/001 บริษัท
โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

23/01/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์นั่ง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 45 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
731290

2

ชาย

20-45

ช่างเครื่องเสียง

315.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / งานโสตฯ ห้องประชุม สัมนา / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ/ค่ารอบ / ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
/ ไม่ระบุ

741110

20

ไม่ระบุ

18-45

พ.
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / ชำแหละไก่ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โอที / เงินเดือน10,000/ขึ้นไป / ไม่ระบุ

10000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00042

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

02/03/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00005

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

23/02/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัต
ว์ปีกสด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 46 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
826390 ช่างเย็บ

10

หญิง

18-45

ช่างเย็บจักร

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.30-17.00น. / เย็บผ้าม่าน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยนขยัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

831190

1

พ.ขับรถตัก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
ขับรถตักใส่กระพ้อ/ตักแก้วขึ้นรถบรรทุก /
จัดการกองแก้วให้สะอาดเรียบร้อย
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

ชาย

18-55

340.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

1909900183908/001 โฮมบิสสิเนส
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

18/02/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00005

0655557000911/001 บริษัท
ขวดแก้วรีไซเคิล จำกัด
ต.วัดจันทร์ อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

กิจกรรมการออกแบบและต
กแต่งภา

การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใ
ช้ใหม่

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 47 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
832210

3

ชาย

27-40

พ.ขับรถ

9450.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
ขับรถตามคำสั่ง/ทำงานอื่นตามคำสั่ง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

832210

2

ชาย

25-40

พ.ขับรถผู้บริหาร
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / มีประสบการณ์จะพิารณาเป็นพิเศษ /
มีใบขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ:ประกันสังคม เงินพิเศษ 500/เดือน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10000.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00004

0655557001276/001 บริษัท
นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

23/02/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00006

0655547000277/001 บริษัท ไอเดีย
เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

31/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
ย

ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิ
ดใช้ในค

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 48 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
832210

10

ชาย

18-50

พนักงานขับรถ

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.30น. / มีใบขับขี่ ท.2 / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

832210

5

ชาย

25-35

พ.ขับรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00 -16.00 /มีใบขับขี่รถยนต์ / ขับรถส่งของ /
มีความอดทน รักงานบริการ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ โบนัส / ยูนิฟอร์ม โอที
เบี้ยเลี้ยง / ไม่ระบุ

366.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00004

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

31/12/2561

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ปวช.,ปวท.
2561/00009

0105524004041/004 บริษัท ทีเอ็นที
เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก

05/01/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขนส่งผู้โดยสารทางรถโด
ยสารป

การขนส่งสินค้าอื่น ๆ
ทางถนน

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 49 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
832230

3

ชาย

25-45

ขับรถ 6 ล้อ

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30 18.00 น./ยกของได้ /
ขับนรถขนส่งสินค้าภายใน จ.พิษณุโลก / มีใบขับขี่ ป. 2 /
สุขภาพแข็งแรง
สวัสดิการ:ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน ประกันสังคม / ชุดฟอร์ม
ทุนการศึกษา เบิกเงินล่วงหน้า / โบนัส

832230

5

ชาย

20-50

ขับรถ 6 ล้อ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ขับรถ 6 ล้อกระจายสินค้า
ร้านค้าทั่วไป / ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
สวัสดิการ:ประกันสังคม เครื่องดื่ม / ประกันสังคม เครื่องดื่ม /
เงินเดือน 10,000- 12,000/เดือน

10000.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00004

0653509000018/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จิตต์พานิช
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2561

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

0653517000030/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จงเจริญขนส่ง
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

31/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอล
กอฮอล์

การขนส่งสินค้า
แช่เย็นหรือแช่แข็ง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 50 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
832420

3

ชาย

25-55

พนง.ขับรถ

12000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น / มีใบขับขี่ ท.4 / ขยัน อดทน /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัส เงินพิเศษ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

832420

1

ชาย

20-40

ขับรถบรรทุก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-18.00 น./ประสบการณ์ 3 ปี / มีใบขับขี่
ท.2 ขึ้นไป/ร่างกายแข็งแรง /
ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด/ของมึนเมาทุกชนิด
สวัสดิการ:อาหารกลางวัน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหต /
เงินเดือนขั้นต่ำ 10,000 ขึ้นไป / ไม่ระบุ

10000.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00005

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

02/03/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00007

3650100212939/001 โรงงานวงษ์พาณิชย์
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

23/01/2562

6500

การผลิตก๊าซธรรมชาติ

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่
เป็นอัน

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 51 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
832420

5

ชาย

20-50

ขับรถปูน

12000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
ขับรถส่งคอนกรีตผสมไปส่งหน้างาน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เครื่องดื่ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

833420

2

ชาย

พ.ขับรถยก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส/08.30 18.00 น./ยกของได้ /
ขับรถโฟล์คลิฟท์ขนถ่ายสินค้าในคลัง / สุขภาพแข็งแรง
สวัสดิการ:ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน ประกันสังคม / ชุดฟอร์ม
ทุนการศึกษา เบิกเงินล่วงหน้า / โบนัส

25-45

9000.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

0653517000030/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จงเจริญขนส่ง
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

06/03/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00006

0653509000018/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จิตต์พานิช
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขนส่งสินค้า
แช่เย็นหรือแช่แข็ง

การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอล
กอฮอล์

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 52 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
913230

3

ไม่ระบุ

18-50

สจ๊วด

315.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / ล้างจาน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ/ค่ารอบ / ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
/ ไม่ระบุ

913320

5

ไม่ระบุ

25-35

ซักรีด
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น / ซักผ้า / รีดผ้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารกลางวัน/เย็น / ปรับเงินเดือนประจำปี
/ ไม่ระบุ

315.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00044

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

02/03/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00021

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

28/02/2562

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 53 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
915190

5

ชาย

25-35

พ.จัดส่งสินค้า

330.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น./มีใบขับขี่ ท.2 / ขับรถ 6
ล้อ/แนะนำสินค้า / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม กิจกรรมนำเที่ยว / กิจกรรมกีฬาสี
ปีใหม่ ทุนการศึกษาบุตร / อาหารกลางวัน

915190

5

ชาย

18-45

กระจายสินค้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. /
กระจายสินค้าตามร้านค้าทั่วไป/ขยัน / ซื่อสัตย์อดทน
สวัสดิการ:ประกันสังคม เครื่องดื่ม / เงินเดือน 9,000-10,000/เดือน /
ไม่ระบุ

9000.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00017

0655553000071/001 บริษัท
คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จำกัด
ต.วังพิกุล อ.วังทอง พิษณุโลก

28/02/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

0653517000030/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จงเจริญขนส่ง
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

31/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ใน
งานเก

การขนส่งสินค้า
แช่เย็นหรือแช่แข็ง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 54 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
932130

20

ไม่ระบุ

18-45

พ.ในไลน์ผลิต

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / ทำงานในส่วนของไลน์ผลิต /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โอที / เงินเดือน10,000/ขึ้นไป / ไม่ระบุ

932290

5

ชาย

20-45

พนง.ยกแก้ส
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.30 น. / ขยัน อดทน รักงานบริการ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัส เงินพิเศษ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

9000.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00004

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

23/02/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00006

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

02/03/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัต
ว์ปีกสด

6500

การผลิตก๊าซธรรมชาติ

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 55 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
932290

10

ไม่ระบุ

18-40

คนงานทั่วไป

315.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-18.00 น. /
ไม่สูบบุหรี่/ไม่ดื่มเหล้า/ร่างกายแข็งแรง / ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
สวัสดิการ:อาหารกลางวัน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหต / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ

932290

10

ชาย

แรงงานทั่วไป/พนั
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ยกกระสอบ / ปาดถุง /
เทเศษแก้ว / ทำความสะอาดลานแก้ว
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

18-55

340.00
วัน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00008

3650100212939/001 โรงงานวงษ์พาณิชย์
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

23/02/2562

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

0655557000911/001 บริษัท
ขวดแก้วรีไซเคิล จำกัด
ต.วัดจันทร์ อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่
เป็นอัน

การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใ
ช้ใหม่

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 24/12/2561 13:15

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 56 จาก 56

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
933390

4

ชาย

25-45

พ.ขนส่งสินค้า

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส/08.30 18.00 น./ยกของได้ / สุขภาพแข็งแรง
ยกของได้ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ: ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน ประกันสังคม / ชุดฟอร์ม
ทุนการศึกษา เบิกเงินล่วงหน้า โบ / ไม่ระบุ

933390

50

ชาย

20-35

พ.ส่งสินค้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / มีใบขับขี่รถยนต์ และมีใบขับ
ท.2 / สามารถออกต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ:ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

9500.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00007

0653509000018/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จิตต์พานิช
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

30/12/2561

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

0655561001030/001 นันทวัฒน์ 888
จำกัด
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก

18/02/2562

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอล
กอฮอล์

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
และการ

