
ลําดับ ชื่อสถานประกอบการ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ ค�าจ!าง เงื่อนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ
1 บริษัท เคเจ ควอลิตี้ จํากัด                  

 59/17 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.พิษณุโลก                         
โทร. 081-9452371, 
062-1971200

1.พนักงานขาย 30 ช/ญ 21-30 ปวส.-ป.ตรี 25,000 สามารถขับรถยนต4ได5 ไม6จําเป7นต5องมี
 ยานพาหนะเป7นของตนเอง ขยัน 
อดทน บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ4ดี

จําหน6ายผลิตภัณฑ4คอลเกต

2 บจก.เอ็ม.อี.คาร4เซ็นเตอร4 1.พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ 20-50 ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง บริการตรวจสภาพรถยนต4

ประกาศตําแหน�งงานว�างต�างจังหวัด
ประจําเดือน  กันยายน  2560

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

2 บจก.เอ็ม.อี.คาร4เซ็นเตอร4 1.พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ 20-50 ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง บริการตรวจสภาพรถยนต4
26/8 ม.10 ถ.นครสวรรค4-พิษณุโลก
ต.นครสวรรค4ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค4
60000
โทร.056-313299

3 หจก.คงมั่นการช6าง 1.ช6างไม5 200 ช 20-50 ไม6จํากัด 308/วัน - ช6างชํานาญการมีประสบการณ4 รับเหมาก6อสร5าง
26/14 ถ.ราษฎร4ยินดี ต.หาดใหญ6 2.ช6างปูน 200 ช 20-50 ไม6จํากัด 308/วัน หมายเหตุ
อ.หาดใหญ6 จ.สงขลา 90110 3.ช6างเหล็ก 100 ช 20-50 ไม6จํากัด 308/วัน หากมีฝDมือสามารถทํางานได5 จะ
โทร.074-209718-20 4.ช6างไฟฟFา 80 ช/ญ 20-50 ไม6จํากัด 308/วัน พิจารณาค6าจ5างให5ตามความสามารถ
โทรสาร 074-209719 5.ช6างฝFาเพดาน 50 ช 20-50 ไม6จํากัด 308/วัน เป7นพิเศษ

6.ช6างประปา/สุขาภิบาล 80 ช 20-50 ไม6จํากัด 308/วัน
7.ช6างเชื่อม 50 ช 20-50 ไม6จํากัด 308/วัน - ประกันสังคม
8.ช6างสี 50 ช 20-50 ไม6จํากัด 308/วัน -ที่พักคนงาน
9.กรรมกร 100 ช/ญ 20-50 ไม6จํากัด 308/วัน -ค6าล6วงเวลา



ลําดับ ชื่อสถานประกอบการ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ ค�าจ!าง เงื่อนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ
4 โรงงานน้ําตาลพิษณุโลก                     

ต.ไผ6ล5อม อ.บางกระทุ6ม จ.พิษณุโลก 
65110                                  
โทร.083-9244205, 084-8121422

ไฟฟFากําลัง 1 ช 23-45 ป.ตรี 13,000 ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟFา            
 สวัสดิการ ที่พักฟรี อาหาร 3 มื้อ    
 ชุดฟอร4ม

ผลิตน้ําตาลดิบจากอ5อย

5 บริษัท พี เอ็ม โปรดักชั่น จํากัด 1.ช6างเชื่อม 3 ช 20-40 ปวช.+ ตามตกลง ผลิตและจําหน6ายเครื่องจักร
168 ม.1 ต.เหมืองหม5อ  2.ช6างกล 3 ช 20-40 ปวช.+ ตามตกลง    ประกันสังคม, OT ตามออเดอร4 ทางการเกษตร

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ประกาศตําแหน�งงานว�างต�างจังหวัด
ประจําเดือน  กันยายน  2560

168 ม.1 ต.เหมืองหม5อ  2.ช6างกล 3 ช 20-40 ปวช.+ ตามตกลง    ประกันสังคม, OT ตามออเดอร4 ทางการเกษตร
อ.เมือง จ.แพร6 54000 3.เด็กฝLกงานช6างเชื่อม 3 ช 20-40 ปวช.+ ตามตกลง    เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

4.เด็กฝLกงานช6างกล 3 ช 20-40 ปวช.+ ตามตกลง    หยุดวันอาทิตย4
5.เด็กฝLกงานแม6พิมพ4โลหะ 3 ช 20-40 ปวช.+ ตามตกลง
6.เด็กฝLกงานธุรการ/บัญชี 3 ช-ญ 20-40 ปวช.+ ตามตกลง

6 บริษัท นครชากังราว จํากัด 1.ครูสอนขับรถสิบล5อ-พ6วง (ขนส6ง) 3 ช 35+ ไม6จํากัด 9,000 มีประสบการณ4จะพิจารณาเป7นพิเศษ สอนขับรถ พี เอส เซพไดร4ฟ
310/16 ม.6 ต.สระแก5ว โบนัส สวัสดิการบ5านพัก
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
โทร. 055-774099



ลําดับ ชื่อสถานประกอบการ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ ค�าจ!าง เงื่อนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ
7 บริษัท เอ็มเมอรัลด4 นอนวูเว6น 1.พนักงานทําความสะอาด (แม6บ5าน) 2 ญ 20-45 ป.4+ ค6าจ5างขั้นต่ํา    ค6าอาหาร/โอที/เบี้ยขยัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ4ทางการแพทย4

อินเตอร4เนชั่นแนล จํากัด 2.พนักงานผลิต 200 ช/ญ 18-45 ป.4+ ค6าจ5างขั้นต่ํา ใช5ครั้งเดียวทิ้ง
88,88/1 ม.2 ต.หนองชุมพล 3.เจ5าหน5าที่บุคคล 2 ช/ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง เบี้ยขยัน ฯลฯ
อ.เขาย5อย จ.เพชรบุรี 76140 4.พนักงาน QC 5 ช/ญ 20-35 ปวช.+ ตามตกลง
โทร. 032-56600-5 5.พนักงาน QA 3 ช/ญ 20-35 ปวส.+ ตามตกลง    

6.ผู5ช6วยหัวผลิต 5 ญ 27-35 ม.6+ ตามตกลง    ค6าอาหาร/โอที/เบี้ยขยัน ฯลฯ
7.ผู5ช6วยช6างแอร4 2 ช 18-35 ป.4+ ตามตกลง

ประกาศตําแหน�งงานว�างต�างจังหวัด
ประจําเดือน  กันยายน  2560

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

7.ผู5ช6วยช6างแอร4 2 ช 18-35 ป.4+ ตามตกลง

8 บริษัท เคเจ ควอลิตี้ จํากัด                  
 59/17 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.พิษณุโลก                         
โทร. 081-9452371, 
062-1971200

1.พนักงานขาย 30 ช/ญ 21-30 ปวส.-ป.ตรี 25,000 สามารถขับรถยนต4ได5 ไม6จําเป7นต5องมี
 ยานพาหนะเป7นของตนเอง ขยัน 
อดทน บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ4ดี

จําหน6ายผลิตภัณฑ4คอลเกต

9 หจก.ซี.เอ็ม.แมททอลชีท ช6าง (พนักงานทั่วไป) 2 ช 20-28 ไม6จํากัด 305/วัน ไม6จําเป7นต5องมีประสบการณ4 ผลิตหลังคาซิงค4
199/8 1 ม.1 ถ.กําแพงเพชร-สุโขทัย หยุดอาทิตย4ละ 1 วัน
ต.ถ้ํากระต6ายทอง อ.พรานกระต6าย มีประกันสังคม / ที่พักให5
จ.กําแพงเพชร 62110
โทร.0812847575



ลําดับ ชื่อสถานประกอบการ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ ค�าจ!าง เงื่อนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ
10 บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร4 จํากัด

 39/100-101 ม.2                   
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

1. ช6างเย็บผ5า 200 ช/ญ 18+ ไม6จํากัด 500- 
1,000/วัน

  รถรับส6งฟรี หอพักราคาถูก เงินกู5ยืม ผลิตเสื้อผ5าส6งออก

โทร. (085)088-6963 2. พ6อบ5าน 4 ช 18+ ไม6จํากัด 370/วัน   ไม6มีดิกเบี้ย เบี้ยขยัน 300/เดือน
3. พนักงานฝLกเย็บ 30 ญ 18+ ไม6จํากัด 310/วัน   ประกันสังคม ชุดฟอร4ม เงินโบนัส

4. ช6างตัดผ5า 2 ช 18+ ไม6จํากัด 350/วัน   ค6าตําแหน6ง 50-150 บาท/วัน

5. พนักงานฝSายผลิต 10 ช 18+ ไม6จํากัด 310/วัน   ตรวจสุขภาพประจําปD เงินคืน

6. เจ5าหน5าที่บัญชีลูกหนี้ 1 ญ 18+ ป.ตรี 15,000   ร5านอาหาร (ราคาถูก)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ประกาศตําแหน�งงานว�างต�างจังหวัด
ประจําเดือน  กันยายน  2560

6. เจ5าหน5าที่บัญชีลูกหนี้ 1 ญ 18+ ป.ตรี 15,000   ร5านอาหาร (ราคาถูก)

7. เจ5าหน5าที่ธุรการ 1 ญ 18+ ไม6จํากัด 10,000

11 บริษัท ที ซี เอส แปFงมันอุตสาหกรรม จํากัด 1.ช6างไฟฟFา 5 ช 19-40 ไม6จํากัด ตามตกลง ผลิตและส6งออกแปFงมันสําปะหลัง

199 หมู6 7 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี 2.ฝSายผลิต 10 ช/ญ 19-40 ไม6จํากัด ตามตกลง - มีประสบการณ4ทํางานอย6างน5อย 1 ปD

จ.กําแพงเพชร 62130 3.ช6างซ6อมบํารุง 20 ช 19-40 ไม6จํากัด ตามตกลง
โทร.081-7076324, 055-872111 4.พนักงานขับรถตัก+รถไถ 10 ช 19-40 ไม6จํากัด ตามตกลง

5.พนักงานขับรถพ6วง 5 ช 19-40 ไม6จํากัด ตามตกลง
6.เจ5าหน5าที่จัดซื้อทั่วไป 2 ช/ญ 19-40 ไม6จํากัด ตามตกลง
7.เจ5าหน5าที่คลังสินค5า 2 ช/ญ 19-40 ไม6จํากัด ตามตกลง

รวม 42  ตําแหน6ง จํานวน 1,516 อัตรา

**ก่อนสมคัรงานทุกครั�งกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร 0-5561-0218-9  ก่อนทกุครั�งเพราะตําแหนง่งานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา**

*** นอกจากนี�ยังมีตําแหน่งงานว่างจากบริษัทต่างๆ  อีกมากมาย  ท่านสามารถดูตําแหน่งงานว่างเพิ่มเติมได้ที่  สํานกังานจัดหางานจงัหวัดสุโขทัย โทร.0-5561-0218-9


