
ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ เงือ่นไข / สวัสดกิาร อัตราค่าจ้าง
1  แม่บ้าน 1 ญ -50 ป.6+ -ท างานทุกวัน 310+/ว

-ท ากบัข้าว
-ซัก รีด กวาด ถู

**ก่อนสมคัรงานทุกครั้งกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เบอร์โทร 0-5561-0218- 9 ก่อนทุกครั้ง เพราะต าแหน่งงานมกีารเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา**

ชื่อสถานประกอบการ  ร้านเอดสิัน  ประกาศ ณ วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่ตัง้   22/66 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ประเภทกิจการ ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ เงือ่นไข / สวัสดกิาร อัตราค่าจ้าง
1  พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ปวช+ -สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ ตามตกลง

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**ก่อนสมคัรงานทุกครั้งกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เบอร์โทร 0-5561-0218- 9 ก่อนทุกครั้ง เพราะต าแหน่งงานมกีารเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา**

ชื่อสถานประกอบการ  บจก.เอ-มาสเตอร์  ประกาศ ณ วันที ่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่ตัง้   54/9 ม.13 ต.บา้นกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ประเภทกิจการ ขายส่งอุปกรณ์การเรียน



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ เงือ่นไข / สวัสดกิาร อัตราค่าจ้าง
1 ทีป่รึกษาการขาย 10 ช/ญ -30 ม.6+ -ค่าคอม 6,000+/ด

2 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 22+ ปวช+ -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

**ก่อนสมคัรงานทุกครั้งกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เบอร์โทร 0-5561-0218- 9 ก่อนทุกครั้ง เพราะต าแหน่งงานมกีารเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา**

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัทซูซูกิ สวรรคโลก  ประกาศ ณ วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่ตัง้  106/3 ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก สท 64110
ประเภทกิจการ ขายรถยนต์



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดกิาร อัตราค่าจ้าง
1  -แม่บ้าน 1 ญ -40 ป.6+ -ทดลองงาน 3 เดือน ได้วนัละ 250 ตามตกลง

-ท างานจ-อา 6.00-16.300
-มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ

**ก่อนสมคัรงานทุกครั้งกรณุาโทรสอบถามรายละเอียดที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เบอรโ์ทร 0-5561-0218- 9 ก่อนทุกครั้ง เพราะต าแหน่งงานมกีารเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา**

ชือ่สถานประกอบการ บ้านมะขวิดคาเฟ่  ประกาศ ณ วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563

เลขทีต่ัง้  214/2 ม.2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 642210
ประเภทกิจการ ห้องพัก



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ เงือ่นไข / สวัสดกิาร อัตราค่าจ้าง
1  พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ปวส+ -จัดท างบ 350+/ว

-จัดท าภาษี
-ท างานวันจันทร์ถึงเสาร์

**ก่อนสมคัรงานทุกครั้งกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เบอร์โทร 0-5561-0218- 9 ก่อนทุกครั้ง เพราะต าแหน่งงานมกีารเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา**

ชื่อสถานประกอบการ  หจก.พิณแอดไวซ์  ประกาศ ณ วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่ตัง้   29/51 ถนนวิเชียร์จ านงค์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ประเภทกิจการ ส านักงานบญัชี



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดกิาร อัตราค่าจ้าง
1 แม่บ้าน 1 ญ -50 ไม่จ ากัด -ท าความสะอาด 300/ว

-ดูแลแมว
-หยดุอาทิตยล์ะ 1 วนั

**ก่อนสมคัรงานทุกครั้งกรณุาโทรสอบถามรายละเอียดที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เบอรโ์ทร 0-5561-0218- 9 ก่อนทุกครั้ง เพราะต าแหน่งงานมกีารเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา**

ชือ่สถานประกอบการ  ร้านใหญท่่อไอเสีย     ประกาศ ณ วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563

เลขทีต่ัง้   328/5 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ประเภทกิจการ ร้านท่อไอเสีย



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดกิาร อัตราค่าจ้าง
1  พนักงานขับรถส่งของ 1 ช -40 ป.6+ -บิก๊อัพ/6ล้อ (ท2) ตามตกลง

**ก่อนสมคัรงานทุกครั้งกรณุาโทรสอบถามรายละเอียดที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เบอรโ์ทร 0-5561-0218- 9 ก่อนทุกครั้ง เพราะต าแหน่งงานมกีารเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา**

ชือ่สถานประกอบการ  ร้านลานหอยวัสดุก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563

เลขทีต่ัง้   170/36 ม.4 ต.ลานหอย อ.บา้นดา่นลานหอย สท 64170
ประเภทกิจการ ร้านขายวัสดกุ่อสร้าง



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดกิาร อัตราค่าจ้าง
1 เจา้หน้าทีบ่ริการ 1 ช/ญ 23-35 ปวส+ -สามารถใช้คอมขัน้พืน้ฐานได้ ตามตกลง

**ก่อนสมคัรงานทุกครั้งกรณุาโทรสอบถามรายละเอียดที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เบอรโ์ทร 0-5561-0218- 9 ก่อนทุกครั้ง เพราะต าแหน่งงานมกีารเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา**

ชือ่สถานประกอบการ  สบายสบายลิสซ่ิง   ประกาศ ณ วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563

เลขทีต่ัง้ 39/4 ม.4 ต.ลานหอย อ.บา้นดา่นลานหอย สท 64170
ประเภทกิจการ สินเชือ่



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดกิาร อัตราค่าจ้าง
1  พนักงานขับรถเทรเลอร์ 5 ช 20+ ป.6+ -มีใบขับขี ่ท4 ตามตกลง

2  พนักงานขับรถพว่งแม่ลูก 5 ช 20+ ป.6+

3  พนักงานขับรถบด 5 ช 20+ ป.6+

**ก่อนสมคัรงานทุกครั้งกรณุาโทรสอบถามรายละเอียดที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เบอรโ์ทร 0-5561-0218- 9 ก่อนทุกครั้ง เพราะต าแหน่งงานมกีารเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา**

ชือ่สถานประกอบการ  หจก.สุโขทัยแอสฟัลท ์  ประกาศ ณ วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563

เลขทีต่ัง้ 113 ม.7 ต.เมืองเก่า อ.เมือ. จ.สุโขทัย 64210
ประเภทกิจการ  รับเหมาก่อสร้าง  



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ เงือ่นไข / สวัสดกิาร อัตราค่าจ้าง
1  พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 1 ช 20+ ปวช+ -คอมมิชชั่น 9,500+/ด

-โบนัสปีละ 2 คร้ัง
-ประกนัสังคม

**ก่อนสมคัรงานทุกครั้งกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เบอร์โทร 0-5561-0218- 9 ก่อนทุกครั้ง เพราะต าแหน่งงานมกีารเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา**

ชื่อสถานประกอบการ  บจก.สุขใจพาณิชย ์ ประกาศ ณ วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่ตัง้ 215/3 ม.2 ต.ทุ่งเสลีย่ม อ.ทุ่งเสลีย่ม จ.สุโขทัย 64150
ประเภทกิจการ สินเชื่อ


