uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 1 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
122570

1

ไม่ระบุ

25-35

ผจก.ฝ่ายต้อนรับ

15000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น./14.00-23.00น. /
มีประสบการณ์ดูแลบริหารการรับจองห้องพัก / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม วันหยุด / ค่าล่วงเวลา อาหาร 2
มื้อ / ไม่ระบุ

123220

1

ชาย

23-35

หัวหน้างาน
เงื่อนไข:เวลาทำงาาน08.00-18.00น / มีความเป็นผู้นำ รู้จักวางแผน /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

12000.00
เดือน

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

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

12/09/2561

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

3650100212939/001 โรงงานวงษ์พาณิชย์
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

05/08/2561

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 2 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
131620

1

ชาย

25-30

ขนส่ง(ประจำ

15000.00
เดือน

เงื่อนไข:สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เงินค่าตำแหน่ง 3,000บาท / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

211390 นักเคมี

2

ไม่ระบุ

23-45

นักเคมี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-16.00น./สาขาเคมี / ดูแลสารเคมี /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน ยูนิฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10000.00
เดือน

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

0655547000340/001 บริษัท บีอาร์ เค
อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม พิษณุโลก

21/07/2561

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

0105532007071/001 บริษัท โรซี่
บลูไดมอนด์ จำกัด
ต.บ้านกร่าง อ.เมือง พิษณุโลก

23/06/2561

6500

การขนส่งผลิตภัณฑ์

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การเจียระไนและการขัดเพช
ร

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 3 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
213150

2

ไม่ระบุ

30-40

จนท.ไอที

15000.00
เดือน

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

214310 วิศวกร

2

ไม่ระบุ

วิศวกรไฟฟ้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-16.00น./สาขาวิศวไฟฟ้า /
ดูแลไฟฟ้าภายในอาคาร / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน ยูนิฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

23-45

15000.00
เดือน

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

0655534000206/001 บริษัท
เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

30/08/2561

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

0105532007071/001 บริษัท โรซี่
บลูไดมอนด์ จำกัด
ต.บ้านกร่าง อ.เมือง พิษณุโลก

23/08/2561

6500

การขายส่งเครื่องจักร

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การเจียระไนและการขัดเพช
ร

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 4 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
214560 วิศวกร

3

ชาย

23-35

วิศวกร

15000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส/ 08.00-17.00น. / เขียนแบบ Auto
CAD,Soilwork / มีใบอนุญาติ กว.
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

214640 นัก

1

ชาย

ตรวจสอบ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20-35

10000.00
เดือน

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

0653543000157/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พิษณุการุณ
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

30/08/2561

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

0655551000111/001 บริษัท
พิษณุโลกโกลด์มิลค์ จำกัด
ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก

19/08/2561

6500

การหล่อเหล็ก

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งผลิตภัณฑ์นม

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 5 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
214940 วิศวกร

2

ไม่ระบุ

23-45

จนท.ความ

15000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-16.00น. / สาขาวิศวความปลอดภัย /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน ยูนิฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

241930

2

หญิง

22-28

ประชาสัมพันธ์
เงื่อนไข:เวลาทำงาาน08.00-18.00น / รักงานบริการ พูดในที่ชุมชนได้
/ ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10000.00
เดือน

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

0105532007071/001 บริษัท โรซี่
บลูไดมอนด์ จำกัด
ต.บ้านกร่าง อ.เมือง พิษณุโลก

23/08/2561

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

3650100212939/001 โรงงานวงษ์พาณิชย์
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

05/08/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

การเจียระไนและการขัดเพช
ร

6500

การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 6 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
241940 นัก

1

ไม่ระบุ

25-40

Sale Planning

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ / / วิเคราะห์ปัญหา จุดแข็ง
จุดอ่อนด้านงานขาย / มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่าเสื่อมรถยนต์ ประกันชีวิต / การ์ดน้ำมัน
พักร้อน สินค้าราคาพิเศษ / เงินเดือนตามตกลงกับบริษัท

241960 นักการ

1

ไม่ระบุ

23-35

พ.ส่งเสริมการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.30 - 17.30 น. / มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2
ปี / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:รางวัลเพิ่มตามผลงาน / เงินเดือน15,000-20,000/เดือน /
ไม่ระบุ

15000.00
เดือน

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

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

21/07/2561

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

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

21/07/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การบริการระบบโทรศัพท์เค
ลื่อนที่

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
ย

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 7 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
241960 นักการ

5

ไม่ระบุ

22-35

พนักงานการ

9800.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น./ สาขาการตลาด /
ทำกิจกรรมของบริษัทสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

241960 นักการ

2

ไม่ระบุ

ส่งเสริมการขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00 น. / สาขาพืชศาสตร์ /
สามารถออกต่างจังหวัดได้ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

18-45

12000.00
เดือน

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

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

20/08/2561

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

0105553088452/002 บริษัท ออโร่ร่า
เชอร์รี่ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
ต.บ้านนาบัว อ.นครไทย พิษณุโลก

19/08/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์

การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์
ทางการ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 8 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
245266 ช่าง

2

ไม่ระบุ

30-40

จนท.เขียนแบบ

15000.00
เดือน

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

311520 ช่าง

10

ชาย

18-35

ช่างบริการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส 08.00-17.00น /สาขาช่างยนต์ /
เทคนิคยานยนต์ /หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / ตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษารถ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดฟอร์ม / กิจกรรมนำเที่ยว
ทุนการศึกษาบุตร / ไม่ระบุ

330.00
วัน

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

0655534000206/001 บริษัท
เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

30/08/2561

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

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

21/07/2561

6500

การขายส่งเครื่องจักร

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ใน

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 9 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
311520 ช่าง

2

ชาย

20-35

ซ่อมบำรุง (ประจำ

12000.00
เดือน

เงื่อนไข:สาขาช่างยนต์ ทำงานล่วงเวลาได้ /
มีประสบการณ์จะพิจาณราเป็นพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

311590 ช่าง

5

ชาย

18-35

ช่างกลึง
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส / 08.00-17.00น. / มีประสบช่างกลโรงงาน
/ ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

9500.00
เดือน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2561/00001

0655547000340/001 บริษัท บีอาร์ เค
อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม พิษณุโลก

21/07/2561

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

0653543000157/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พิษณุการุณ
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

30/08/2561

6500

การขนส่งผลิตภัณฑ์

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การหล่อเหล็ก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 10 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
341220 ตัวแทน

5

ไม่ระบุ

20-35

ตัวแทนประกันภัย

315.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.30-17.30น. / ออกกรมธรรม์รถยนต์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันกลุ่ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

341520 ตัวแทน

20

ไม่ระบุ

20-35

ที่ปรึกษาการขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30น. / ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าคอมมิชชั่น โบนัส ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

315.00
วัน

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

0107554000283/001 บริษัท เอไอจี
ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

03/07/2561

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

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

03/07/2561

6500

การประกันภัยต่อ

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 11 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
341520 ตัวแทน

5

ชาย

22-32

ขายหน่วยรถ

9500.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / รับผิดชอบงานในเขตพื้นที่ /
สามารถไปต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง คอมฯ โบนัส ชุด /
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล / ค่าเทอม ตรวจสุขภาพ
ประกันชีวิต

341520 ตัวแทน

1

ชาย

23-40

พนักงานฃาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.30 - 18.00น / ขายสินค้า แบรนด์ THoshiba /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดพนักงาน ค่าคอมฯ / เงินเดือนตามตกลง /
ไม่ระบุ

9150.00
เดือน

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

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

29/06/2561

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

0655538000651/001 บริษัท
สอาดอีเล็คทริค จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

30/06/2561

6500

การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ใน

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 12 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
341520 ตัวแทน

4

ไม่ระบุ

25-35

ขาย/การตลาด

9450.00
เดือน

เงื่อนไข:เป็นตัวแทนบริษัทติดต่อขายยา / และเวชภัณฑ์ /
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

341525

5

หญิง

ลูกค้าสัมพันธ์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน /จ-ส /8.00-17.00 /
เคยผ่านงานด้านการดูแลเพจ Facebook / Line
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

22-35

9800.00
เดือน

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

0653554005350/001 หจก.พี เค ดรักส์
ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก

30/07/2561

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

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

18/07/2561

6500

การขายปลีกสินค้าทางเภสัช

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 13 จาก 55

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

25-35

ประสัมพันธ์/

15000.00
เดือน

เงื่อนไข:ทำงานตามเวลาห้าง / จัดทำข้อมูลและให้บริการลูกค้า /
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

341530

5

ไม่ระบุ

20-45

พ.ขายสินค้า
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ / นำเสนอขายสินค้าของบริษัท /
ขับรถได้ทุกประเภทพร้อมใบขับขี่ หรือ ท.2
สวัสดิการ:คอมฯ เบี้ยขยัน ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

330.00
วัน

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

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

29/08/2561

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

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

23/08/2561

6500

การขายส่งเครื่องสำอาง

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอล
กอฮอล์

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 14 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
341530

3

หญิง

20-40

ฝ่ายขาย

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00น. / สาขาการจัดการ การตลาด
คอมพิวเตอร์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ประกันชีวิต ค่าคอมฯ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

341530

5

หญิง

25-45

Sale Excutive
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ /
หากประสบการณ์ด้านขายสื่อโฆษณา / จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

12000.00
เดือน

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

0623544000550/001
หจก.โรจนกุลคอมพิวเตอร์ สาขาพิษณุโลก
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก

30/08/2561

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

0655556000331/001 บริษัท โค้ดอิมเพรส
ไอที โซลูชั่น จำกัด
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก

28/08/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์แล
ะ

กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเ
ว็บเพจ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 15 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
341920 ผู้ปฏิบัติ

3

หญิง

23-35

พ.การเงิน

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน8.00-17.00น./ขับรถยนต์ได้ / มีความอดทนสูง
อัธยาศัยดี / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

343320

2

ไม่ระบุ

บัญชี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น./ สาขาบัญชี / ทำบัญชี
จัดระบบบัญชีได้ / ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุด โอที โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20-45

9500.00
เดือน

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

0653543000157/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พิษณุการุณ
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

03/07/2561

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

0655559000528/001 บริษัท ทีเอทูเอ็ท
จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

23/08/2561

6500

การหล่อเหล็ก

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การผลิตจักรยาน

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 16 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
343320

5

หญิง

22-35

พนักงานบัญชี

9800.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ ส /8.00-17.00/สาขาการบัญชี /
มีประสบการจะพิจาณาเป็นพิเศษ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

343320

3

หญิง

20-40

ฝ่ายบัญชี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.00น. / สาขาการจัดการ สาขาบัญชี /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ประกันชีวิต ค่าคอมฯ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

9000.00
เดือน

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

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

18/07/2561

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

0623544000550/001
หจก.โรจนกุลคอมพิวเตอร์ สาขาพิษณุโลก
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก

30/07/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์

ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์แล
ะ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 17 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
343320

2

หญิง

25-35

พนักงานบัญชี

8000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน8.00-17.00น /
สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง /
สามารถขับรถยนต์ได้/ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
สวัสดิการ:ประกันชีวิต โบนัส / เงินเดือน8000-12000/เดือน / ไม่ระบุ

343320

3

หญิง

20-25

ธุรการบัญชี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. /
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1ปี / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือน 9,000-12,000/เดือน / ไม่ระบุ

9000.00
เดือน

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

5669990001460/001 ร้านพิษณุโลกแอร์
แอนด์ เซอร์วิส
ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก

21/07/2561

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2561/00002

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

30/07/2561

6500

การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

กิจกรรมในห้อง
ปฏิบัติการทางการ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 18 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
347135 นักออก

1

ไม่ระบุ

22-38

ครีเอทีฟ/กราฟ

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ทำงานโฆษณา
ใช้โปรแกรมตระกูล Adobe ได้ / หากใช้ After Effect
ได้จะพิจารณาพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / เงินเดือน10,000-12,000/เดือน / ไม่ระบุ

347135 นักออก

3

หญิง

25-35

กราฟฟิก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 9.00-18.00น / ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ /
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/ดูแลการผลิตและติดตั้
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุด โอที เที่ยวประจำปี / เงินเดือน
12000-15000/เดือน / ไม่ระบุ

12000.00
เดือน

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

0653547001387/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี
อี ออโต้เทรด
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

30/08/2561

ปวส.,ปทส. ถึง
ปวส.,ปทส.
2561/00002

3640300081714/001 ร้าน ไอซิท อินเว้นท์
ต.บึงพระ อ.เมือง พิษณุโลก

30/06/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์
เสริม

6500

การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือ

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 19 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
411420

2

ไม่ระบุ

23-35

แคชเชียร์ต้อนรับ

9450.00
เดือน

เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม ค่ากะ เงินพิเศษ /
ค่าช่วยเหลือต่างๆ อาหาร 1 มื้อ / ไม่ระบุ

412230

1

ชาย

25-30

พ.สินเชื่อ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน8.00-17.00น / วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ปรับเงินเดือน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /
ไม่ระบุ

11000.00
เดือน

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

0655532000039/001 โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

30/06/2561

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

0655544000250/006 บริษัท เอส เอ็น เอ็น
ลิสซิ่ง จำกัด สาขาใหญ่พิษณุโลก
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

13/07/2561

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

สัญญาเช่าทางการเงิน

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 20 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
413130

5

ชาย

22-35

พ.อะไหล่

9800.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น / สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี /
สามารถยกของหนักได้
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

413190

3

หญิง

พนักงานสโตร์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โอที โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

25-45

315.00
วัน

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

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

20/08/2561

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

0653543000211/001 หจก.วิษณุบุตร
เอ็นจิเนียริ่ง
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

12/09/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
ย

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 21 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
413190

5

ชาย

18-40

พ.คลังสินค้า

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / สินค้า ไฮยีน วิกซอล ไอวี่
แดนซ์ โฟกัส / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยงรายวัน ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

419010 เสมียน

2

หญิง

พนักงานธุรการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.00-17.00น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โบนัส ประกันสังคม วันหยุด / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

22-40

9000.00
เดือน

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

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

03/07/2561

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

0652519000028/001
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
โรงสีไฟสิงหวัฒน์
ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก

05/08/2561

6500

การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ใน

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การสีข้าว

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 22 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
419010 เสมียน

2

หญิง

22-45

ธุรการ

12000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30น. /
ทำงานล่วงเวลาและออกต่างจังหวัดได้ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

419010 เสมียน

3

หญิง

22-30

ธุรการ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-18.00น / งานเอกสาร / คีย์ข้อมูล /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ค่าจ้าง 10,000-12,000/เดือน /
ไม่ระบุ

10000.00
เดือน

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

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

20/06/2561

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวส.,ปทส.
2561/00001

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

21/07/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

การติดตั้งระบบระบายอากา
ศ

6500

การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มี

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 23 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
419010 เสมียน

2

หญิง

20-30

ธุรการ

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-18.00น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

419010 เสมียน

3

หญิง

พ.ธุรการ/บัญชี
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-16.30น./สาขาบัญชี /
สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้ / ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20-30

9450.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ปวส.,ปทส.
2561/00003

0653558000468/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อนุตตรีย์ 99
ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก

21/06/2561

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

0655542000287/001 บริษัท
พิษณุธรรมทนายความ จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

23/08/2561

6500

ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและ

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

กิจกรรมทางกฎหมาย

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 24 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
419020

1

ชาย

24-35

จนท.บุคคล

9800.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. สาขาทรัพยากรมนุษ /
ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์ / มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ปรับเงินเดือน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

421130

5

ไม่ระบุ

18-40

แคชเชียร์
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / / รับชำระสินค้า / ประจำ เซเว่นอีเลฟเว่น
ในปั๊ม ปตท.
สวัสดิการ:โอที โบนัส เบี้ยขยัน วันหยุด / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

315.00
วัน

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

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

21/07/2561

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

0653549001180/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พิษณุโลกพลังงาน
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

29/08/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์

6500

การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 25 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
421530

2

ชาย

25-32

เร่งรัดหนี้สิน

11000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น / ติดตามทวงหนี้/บริการสินเชื่อ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ปรับเงินเดือน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /
ไม่ระบุ

422220

2

ไม่ระบุ

20-35

ฝ่ายต้อนรับ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น./14.00-23.00น. / จองห้องพัก
ประสานงานด้านการบริการ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม วันหยุด / ค่าล่วงเวลา อาหาร 2 มื้อ
/ ไม่ระบุ

10000.00
เดือน

ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2560/00022

0655544000250/006 บริษัท เอส เอ็น เอ็น
ลิสซิ่ง จำกัด สาขาใหญ่พิษณุโลก
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

13/07/2561

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

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

12/09/2561

6500

สัญญาเช่าทางการเงิน

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 26 จาก 55

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

6

ไม่ระบุ

25-60

แม่บ้าน

315.00
วัน

เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

512130 แม่บ้าน

2

หญิง

แม่บ้าน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โอที โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

25-45

315.00
วัน

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

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

13/07/2561

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

0653543000211/001 หจก.วิษณุบุตร
เอ็นจิเนียริ่ง
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

12/09/2561

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
ย

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 27 จาก 55

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

2

หญิง

25-35

แม่บ้าน

315.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30-17.30น. / ซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ค่าคอมมิชชั่น โบนัส ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

512130 แม่บ้าน

2

หญิง

แม่บ้าน
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-16.00 น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

35-55

9000.00
เดือน

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

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

31/07/2561

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

0655551000111/001 บริษัท
พิษณุโลกโกลด์มิลค์ จำกัด
ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก

09/07/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์

6500

การขายส่งผลิตภัณฑ์นม

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 28 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512130 แม่บ้าน

1

หญิง

18-50

แม่บ้าน

315.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โอที โบนัส เบี้ยขยัน วันหยุด / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

512225 ผู้ช่วย

1

ไม่ระบุ

25-40

ผู้ช่วยกุ๊ก
เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ / ตรงต่อเวลา / ต้องมีประสบการณ์ในครัว /
อ่าน-เขียนหนังสือได้
สวัสดิการ:วันหยุด พักร้อน เงินพิอเศษ(tip) / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

315.00
วัน

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

0653549001180/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พิษณุโลกพลังงาน
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

29/08/2561

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

0655559001401/001 บริษัท สเต๊ก เฮฟเว่น
2016 จำกัด
ต.วัดจันทร์ อ.เมือง พิษณุโลก

13/07/2561

6500

การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การบริการด้านอาหารใน

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 29 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512230 พ่อครัว

2

ไม่ระบุ

20-55

กุ๊กไทย/จีน

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน07.00-16.00/08.00-17.00น. / 05.0014.00/15.00-24.00น./ทำงานเป็นกะ / ทำอาหารจานเดียว
งานประชุม งานเลี้ยง
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารกลางวัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

512330 บริกร,

2

ไม่ระบุ

20-45

พนักงานเสริฟ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น./14.00-23.00น. /
มีความรู้เรื่องเครื่องดื่ม / นำเสนอเครื่องดื่ม
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม วันหยุด / ค่าล่วงเวลา อาหาร 2 มื้อ
/ ไม่ระบุ

9500.00
เดือน

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

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

23/06/2561

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

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

12/09/2561

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 30 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512340 ผู้ผสม

1

ชาย

18-35

บาร์เทรนเดอร์

305.00
วัน

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

512340 ผู้ผสม

2

ไม่ระบุ

25-35

บาร์เทนเดอร์
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น./14.00-23.00น. / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม วันหยุด / ค่าล่วงเวลา อาหาร 2 มื้อ
/ ไม่ระบุ

10000.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00014

0655532000039/001 โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

30/06/2561

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

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

12/09/2561

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 31 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
512350

2

ชาย

20-45

จัดเลี้ยง

315.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน07.00-16.00/08.00-17.00น. / 05.0014.00/15.00-24.00น./ทำงานเป็นกะ / ยกโต๊ะ จัดโต๊ะ จัดเบรก
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารกลางวัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

512390

5

ไม่ระบุ

พ.รับรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น /
มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เบื้องต้น / ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
สวัสดิการ:ประกันสังคม ปรับเงินเดือน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20-35

9800.00
เดือน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00007

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

23/08/2561

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

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

11/07/2561

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 32 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
513130 พี่เลี้ยง

1

หญิง

30-50

พี่เลี้ยงเด็ก

305.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ดูแลเด็ก 1 ปีขึ้นไป / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง โอที / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

514130 ช่าง

4

หญิง

พนง.ทรีทเม้น
เงื่อนไข:ทำงานตามเวลาห้าง/นวดหน้า ทำทรีทเม้นท์ /
ให้บริการดูแลผิวหน้าแก่ลูกค้า /
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

25-35

15000.00
เดือน

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

0655560001435/001 บริษัท อินฟีนิตี้ ฟู้ด
(ไทยแลนด์) จำกัด
ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก

21/07/2561

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00002

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

30/06/2561

6500

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งเครื่องสำอาง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 33 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
522020

1

ชาย

25-45

ฝ่ายขาย

12000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ประสบการณ์ 2 ปี
/ใช้คอมฯได้ดี / ขับรถยนต์ได้
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

522020

5

ไม่ระบุ

พนักงานขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส 08.00-17.00น. /
มีประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ / ขับรถเป็นและมีใบขับขี่
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20-35

9000.00
เดือน

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

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

12/09/2561

ปวช.,ปวท. ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00015

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

11/07/2561

6500

การผลิตก๊าซธรรมชาติ

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถ
ยนต์

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 34 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
522020

35

หญิง

20-35

พนักงานขาย

13000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 10.00-21.00 น. / เชียร์-ขายสินค้า บริการลูกค้า
/ ภายในห้างเซนทรัลฯ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

522020

20

ไม่ระบุ

25-35

พ.ขาย
เงื่อนไข:ทำงานตามเวลาห้าง/เชิญชวนลูกค้า /
ขายผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางค์ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม โบนัส ค่าคอมฯ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

13000.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

0105560021759/001 บริษัท เอ็น แอนด์
เอช คอสเมติกส์ จำกัด
ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก

21/07/2561

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

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

29/08/2561

6500

การขายส่งเครื่องสำอาง

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งเครื่องสำอาง

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 35 จาก 55

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

18-45

พนักงานขาย

9500.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.30 - 17.00 / สามารถออกต่างจังหวัดได้ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

522020

10

ไม่ระบุ

18-45

พ.ขาย
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ขายประเภทไฮยีน วิกซอล ไอวี่
แดนซ์ โฟกัส / รับผิดชอบผิดชอบยอดขาย
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยงรายวัน ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20000.00
เดือน

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

0105553088452/002 บริษัท ออโร่ร่า
เชอร์รี่ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
ต.บ้านนาบัว อ.นครไทย พิษณุโลก

19/08/2561

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

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

02/09/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์
ทางการ

6500

การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ใน

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 36 จาก 55

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

ชาย

20-45

พ.ขาย

9450.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.30 - 17.30 น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

522020

2

ไม่ระบุ

เซลล์พาสไทม์
เงื่อนไข:ทำงานตามเวลาสะดวก/ขับรถได้มีใบขับขี่ /
ออกแนะนำผลิตภัณฑ์ของทางร้านให้กับ.. /
สถานที่ต่างๆที่ทางร้านกำหนดให้
สวัสดิการ:โบนัสพิเศษ ค่าคอมฯ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20-35

315.00
วัน

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

0107551000029/015 บริษัท
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาพิษณุโลก
ต.วัดจันทร์ อ.เมือง พิษณุโลก

21/06/2561

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ปวส.,ปทส.
2561/00001

3659900545426/001 ร้านเอ็ม.ดี.ด็อก
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

08/09/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหล
าย

ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุ
ปกรณ์

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 37 จาก 55

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

18-45

พ.ขาย(มอไซค์)

15000.00
เดือน

เงื่อนไข:ทำงาน08.00-17.00น. /ประจำต่างจังหวัดได้ /
มีใบขับขี่รถยนต์/มอไซค์ / รักงานบริการ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี โบนัส / เบี้ยเลี้ยง ชุด
เบี้ยขยัน พักร้อน / ไม่ระบุ

522040

5

ไม่ระบุ

พ.เติมน้ำมัน
เงื่อนไข:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โอที โบนัส เบี้ยขยัน วันหยุด / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

18-50

315.00
วัน

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

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

09/07/2561

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

0653549001180/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พิษณุโลกพลังงาน
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

29/08/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
และการ

6500

การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 38 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
522090

2

ชาย

20-30

ฝ่ายติดต่อธุรกิจ

9000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 09.00-18.00น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

522090

10

ไม่ระบุ

18-40

พ.ขายหน่วยรถ
เงื่อนไข:ทำงาน08.00-17.00น. /ประจำต่างจังหวัดได้ /
มีใบขับขี่รถยนต์/มอไซค์ / รักงานบริการ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี โบนัส / เบี้ยเลี้ยง ชุด
เบี้ยขยัน พักร้อน / ค่าจ้าง 10000 - 18000/เดือน

10000.00
เดือน

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00005

0653558000468/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อนุตตรีย์ 99
ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก

21/06/2561

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00008

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

09/07/2561

6500

ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและ

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
และการ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 39 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
611325 ผู้

1

ไม่ระบุ

18-55

คนสวน

315.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.30 - 17.30 น./ไม่ดื่มสุรา / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

713610 ช่างวาง

3

ชาย

ช่างซ่อมบำรุง
เงื่อนไข:เวลาทำงาน07.00-16.00/08.00-17.00น. / 05.0014.00/15.00-24.00น./ทำงานเป็นกะ / ซ่อมบำรุงทั่วไป
สวัสดิการ:ประกันสังคม อาหารกลางวัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20-45

315.00
วัน

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

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

21/07/2561

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00008

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

23/08/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
ย

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 40 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
713610 ช่างวาง

5

ชาย

25-45

ช่างทั่วไป

315.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.00-16.00น / งานซ่อมบำรุงทั่วไป ซ่อมแอร์ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โอที เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

713710 ช่างไฟ

5

ชาย

18-45

ช่างไฟ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน08.30-17.30น. / อดทนต่องานหนัก
/ทำงานล่วงเวลา ไป ตจว ได้ / มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

10000.00
เดือน

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

0655557000326/001 บริษัท ฐิตารีร์ 2014
จำกัด
ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก

30/08/2561

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

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

19/06/2561

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การติดตั้งระบบระบายอากา
ศ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 41 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
714230 ช่างพ่น

2

ชาย

22-35

ช่างขัดสี

350.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.30-18.00 น./ขัดสีรถยนต์ /
มีประสบการณ์ด้านการขัดสีรถ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันชีวิต โบนัส ชุดฟอร์ม / ค่าจ้าง 350-400/วัน /
ไม่ระบุ

721230 ช่าง

5

ชาย

ช่างเชื่อม
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จ-ส / 08.00-17.00น. /
มีประสบการณ์เชื่อมงาน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

18-35

9500.00
เดือน

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

0655560002288/001 บริษัท ดีพี ออโต้
ดีเทลลิ่ง จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

21/07/2561

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

0653543000157/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พิษณุการุณ
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

30/08/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

การบำรุงรักษาและการซ่อม
ระบบ

6500

การหล่อเหล็ก

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 42 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
721420 ช่างติด

2

ชาย

25-35

ช่างเชื่อม

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 9.00-18.00น. / เชื่อมเหล็กตามแบบได้
ติดตั้งโครงเหล็ก / ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
สวัสดิการ:ประกันสังคม วันหยุด โอที เที่ยวประจำปี / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

734140 ช่าง

2

ชาย

22-35

ช่างติดฟิล์ม
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.30-18.00 น / ติดฟิล์มรถยนต์ / มอไซค์ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันชีวิต โบนัส ชุดฟอร์ม / ค่าจ้าง 350-400/วัน /
ไม่ระบุ

350.00
วัน

ปวช.,ปวท. ถึง
ปวช.,ปวท.
2561/00001

3640300081714/001 ร้าน ไอซิท อินเว้นท์
ต.บึงพระ อ.เมือง พิษณุโลก

30/06/2561

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

0655560002288/001 บริษัท ดีพี ออโต้
ดีเทลลิ่ง จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

21/07/2561

6500

การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือ

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การบำรุงรักษาและการซ่อม
ระบบ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 43 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
815250 ผู้คุมเตา

1

ชาย

30-55

พ.ดูแลเตา

315.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ที่พัก/ ค่าน้ำ-ค่าไฟ*ฟรี/ยูนิฟอร์ม โอที / ประกันสังคม /
ไม่ระบุ

832210

1

ชาย

25-45

พ.ขับรถส่งแก๊ส
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / มีใบขับขี่ ท.4 /ขยัน อดทน /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

12000.00
เดือน

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

0105553123614/001 บริษัท ทีทีเอ็น
รับเบอร์ จำกัด
ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง พิษณุโลก

21/07/2561

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

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

13/07/2561

6500

การขายส่งยางพาราและ

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การผลิตก๊าซธรรมชาติ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 44 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
832210

1

ชาย

25-45

พนักงานขับ

315.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 07.30-17.30น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:โอที โบนัส / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

832210

4

ชาย

20-40

พ.ขับรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ประจำจังหวัด อยุธยา
ปทุมธานี สุพรรณบุรี / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน / ตรวจสุขภาพประจำปี
เสื้อบริษัท / งานเลี้ยง พักร้อนประจำปี

315.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

0653543000211/001 หจก.วิษณุบุตร
เอ็นจิเนียริ่ง
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

12/09/2561

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

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

09/07/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
ย

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
และการ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 45 จาก 55

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

20-45

พ.ขับรถ 6ล้อ

307.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน จันทร์ เสาร์ / ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท
2 / ขับรถ 6 ล้อขนถ่ายสินค้า
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน ชุดฟอร์ม / ที่พัก โบนัส ประกันสังคม / ไม่ระบุ

832230

10

ชาย

22-35

พ.ขับรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-18.00น./มีใบขับขี่ ท.2 / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

305.00
วัน

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

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

29/06/2561

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

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

21/07/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอล
กอฮอล์

6500

การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มี

สจจ.พิษณุโลก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 46 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
832230

2

ชาย

18-45

พ.ขับรถ

15000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. /
มีประสบการ์ทำงานหน่วยรถเงินสด / ขยัน อดทน รับผิดชอบ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยงรายวัน ชุดฟอร์ม / สินค้า ไฮยีน
วิกซอล ไอวี่ แดนซ์ โฟกัส / ไม่ระบุ

832290 ผู้ขับ

1

ชาย

25-45

พนักงานขับรถตู้
เงื่อนไข:สามารถทำงานเป็นกะได้/ / มีใบขับขี่รถยนต์ / ท.2 / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ค่าความรับผิดชอบ ค่ากะ / ค่ารอบ ค่าฝี มื
อาหารกลางวัน ยูนิฟอร์ม / เงินช่วยเหลือต่างๆ

305.00
วัน

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

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

03/07/2561

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

0655532000039/001 โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

30/06/2561

6500

การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ใน

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 47 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
832420

2

ชาย

28-35

พนักงานขับรถ

9900.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.00-17.00น / สามารถไปส่งของต่างจังหวัดได้ /
มีใบขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ:ประกันชีวิต โบนัส ประกันอุบัติเหตุ / เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประจำ
บ้านพัก / ไม่ระบุ

832420

5

ชาย

25-40

พ.ขับรถ6ล้อ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. / มีใบขับขี่ ท.2 ขึ้นไป / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

9450.00
เดือน

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

0105516001071/008 บริษัท
ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด (สาขาพิษณุโลก)
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

30/06/2561

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00004

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

20/08/2561

6500

การผลิตแก้ว/ กระจกแผ่น

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การหล่อเหล็ก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 48 จาก 55

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

25-42

พ.ขับรถ 6 ล้อ

9300.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ขับรถ 6 ล้อได้ และมีใบขับขี่ /
จัดเรียงสินค้าให้กับร้านค้า
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง คอมฯ โบนัส ชุด /
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล / ค่าเทอม ตรวจสุขภาพ
ประกันชีวิต

832420

10

ชาย

พนักงานขับรถ
เงื่อนไข:ประจำสระบุรี , ระยอง / มีใบขับขี่ ท.4 /
มีประสบการณ์ขับรถน้ำมัน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

28-50

9150.00
เดือน

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

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

23/08/2561

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

0655547000340/001 บริษัท บีอาร์ เค
อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม พิษณุโลก

21/07/2561

6500

การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ใน

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขนส่งผลิตภัณฑ์

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 49 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
832420

15

ชาย

18-40

พ.ขับรถ 6 ล้อ

10000.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / มีใบขับขี่ ท.2 ขึ้นไป / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี โบนัส / เบี้ยเลี้ยง ชุด
เบี้ยขยัน พักร้อน / ค่าจ้าง 10,000-13,000/เดือน

833420

2

ชาย

20-45

พ.ขับรถโฟล์คลิฟ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน จันทร์ เสาร์ / ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ /
ขับรถยกโฟ์คลิฟท์ขนถ่ายสินค้า
สวัสดิการ:เบี้ยขยัน ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

307.00
วัน

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00007

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

09/07/2561

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

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

23/08/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
และการ

การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอล
กอฮอล์

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 50 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
913230

2

ไม่ระบุ

18-45

สจ๊วด

305.00
วัน

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

914230 ผู้

3

ไม่ระบุ

23-55

พ.ล้างรถ
เงื่อนไข:เวลาทำงาน8.00-17.00น. / ขับรถยนต์ได้ บุคลิกดี ขยัน
มีความรับผิด / มีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยขยัน / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

9500.00
เดือน

ป.4,ป.6,ป.7 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00016

0655532000039/001 โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

30/06/2561

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

0653543000157/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พิษณุการุณ
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

03/07/2561

6500

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การหล่อเหล็ก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 51 จาก 55

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

18-40

พ.ติดรถส่งของ

315.00
วัน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / สินค้า ไฮยีน วิกซอล ไอวี่
แดนซ์ โฟกัส / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยงรายวัน ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

932120

10

ชาย

18-40

คนงานทั่วไป
เงื่อนไข:เวลาทำงาาน08.00-18.00น / สุขภาพแข็งแรง / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

315.00
วัน

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

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

31/07/2561

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

3650100212939/001 โรงงานวงษ์พาณิชย์
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก

05/08/2561

6500

การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ใน

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 52 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
932130 แรงงาน

10

ไม่ระบุ

18-45

พนักงานผลิต

315.00
วัน

เงื่อนไข:ทำงานเป็นกะ ช่วงเวลา 06.00-11.00น / ผลิตอิฐแดง ,
ส่งอิฐแดง / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ที่พัก เบี้ยขยัน / ค่าจ้าง 315-400/วัน / ไม่ระบุ

932130 แรงงาน

10

ชาย

ฝ่ายผลิต
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20-35

9000.00
เดือน

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

0657114705830/001 ร้าน นิกสันอิฐแดง
ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม พิษณุโลก

29/08/2561

ม.6,ม.ศ.5 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00001

0655551000111/001 บริษัท
พิษณุโลกโกลด์มิลค์ จำกัด
ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก

19/08/2561

6500

การผลิตอิฐ

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งผลิตภัณฑ์นม

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 53 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
932290 แรงงาน

4

ชาย

22-35

พนักงานทั่วไป

9150.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. /
สามารถออกส่งสินค้าไปกลับต่างจังหวัดได้ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประจำ บ้านพัก / ประกันสังคม โบนัส
ประกันอุบัติเหตุ / ไม่ระบุ

932290 แรงงาน

15

ไม่ระบุ

20-45

ผลิตปลอกเหล็ก
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.00-17.00 น./ ผลิตปลอกเหล็ก / ไม่ระบุ /
ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันชีวิต โบนัส ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

9500.00
เดือน

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

0105516001071/008 บริษัท
ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด (สาขาพิษณุโลก)
ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก

30/06/2561

ม.3,ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี,ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
2561/00003

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

21/06/2561

6500

การผลิตแก้ว/ กระจกแผ่น

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การหล่อเหล็ก

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 54 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
933320 ผู้ขน

2

ชาย

20-45

พ.ขนถ่าย

9500.00
เดือน

เงื่อนไข:เวลาทำงาน 8.00-17.00 น./ ขนส่งสินค้า / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันชีวิต โบนัส ชุดฟอร์ม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

933390 ผู้ขนส่ง

2

ชาย

พนง.จัดส่ง
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 08.00-17.00น. / ขยัน อดทน / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

20-45

9000.00
เดือน

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

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

21/07/2561

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

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

12/09/2561

6500

การหล่อเหล็ก

สจจ.พิษณุโลก

6500
สจจ.พิษณุโลก

การผลิตก๊าซธรรมชาติ

uc6387

ประกาศตำแหน่งงานว่างคงค้าง

วันที่ : 19/06/2561 10:38

หน่วยงาน สจจ.พิษณุโลก

หน้า 55 จาก 55

วุฒิการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา(รวมที่ไม่ระบุวุฒิฯด้วย)
ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ

อัตรา

วุฒิการศึกษา

รหัส-ชื่อและที่ตั้ง

(ปี)

ค่าจ้าง

/รหัสอ้างอิง

สถานประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

สจก./สจจ.
ที่ติดต่อ

(บาท)
933390 ผู้ขนส่ง

1

ชาย

พ.ขนส่ง
เงื่อนไข:เวลาทำงาน 7.30-17.00น.มีรถยนต์พร้อมใบขี่ /
สามารถออกต่่างจังหวัดได้ / ไม่ระบุ
สวัสดิการ:ประกันสังคม คอมมิชชั่น / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ

25-40

9000.00
เดือน

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

0653545000014/001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ดีไลท์ เซลส์ สาขาพิษณุโลก
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

21/07/2561

6500
สจจ.พิษณุโลก

การขายส่งผลิตภัณฑ์นม

