
ลําดับ ตําแหน�ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดิการ อัตราค�าจ!าง

1 ช�างไม� ช 200 20-50 ไม�จํากัด  ช�างชํานาญการมีประสบการณ� 308/วัน
2 ช�างผูน ช 200 20-50 ไม�จํากัด  หมายเหตุ 308/วัน
3 ช�างเหล็ก ช 100 20-50 ไม�จํากัด  หากมีฝ(มือสามารถทํางานได�จะ 308/วัน

ชื่อสถานประกอบการ  หจก.คงมั่นการช�าง
เลขที่ตั้ง  26/14 ถ.ราษฎร�ยินดี ต.หาดใหญ� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110
ประเภทกิจการ   รับเหมาก�อสร�าง                     เบอร+โทร. 074-209718-20

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

3 ช�างเหล็ก ช 100 20-50 ไม�จํากัด  หากมีฝ(มือสามารถทํางานได�จะ 308/วัน
4 ช�างไฟฟ<า ช 80 20-50 ไม�จํากัด  พิจารณาค�าจ�างให�ตามความ 308/วัน
5 ช�างฝ<าเพดาน ช 50 20-50 ไม�จํากัด  สามารถเป>นพิเศษ 308/วัน
6 ช�างประปาสุขาภิบาล ช 80 20-50 ไม�จํากัด 308/วัน
7 ช�างเชื่อม ช 50 20-50 ไม�จํากัด 308/วัน
8 ช�างสี ช 50 20-50 ไม�จํากัด 308/วัน
9 กรรมกร ช/ญ 100 20-50 ไม�จํากัด 308/วัน



ลําดับ ตําแหน�ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดิการ อัตราค�าจ!าง

1 ล�ามภาษามาเลเซีย ช 2 22-50 ปวช.-ป.ตรี ตามโครงสร�าง

ชื่อสถานประกอบการ  ร�านควีนไดมอนด�

เลขที่ตั้ง  145/8 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร� 54110

ประเภทกิจการ   เครื่องประดับ                                         เบอร*โทร. 054-522440

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560



ลําดับ ตําแหน�ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดิการ อัตราค�าจ!าง

1 ช�าง (พนักงานทั่วไป) ช 2 20-28 ไม�จํากัด ไม�จําเป�นต�องมีประสบการณ% 305/วัน
หยุดอาทิตย%ละ 1 วัน มีที่พักให�
มีประกันสังคม

ชื่อสถานประกอบการ   หจก.ซีเอ็ม แมททอลชีท
เลขที่ตั้ง  199/8 ม.1 ถ.กําแพงเพชร-สุโขทัย ต.ถ้ํากระต�ายทอง อ.พรานกระต�าย จ.กําแพงเพชร 62110
ประเภทกิจการ   ผลิตหลังคาซิงค%                                                เบอร*โทร. 081-2847575

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

มีประกันสังคม



ลําดับ ตําแหน�ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดิการ อัตราค�าจ!าง

1 ช�างเชื่อม ช 20-40 3 ปวช.+ ตามตกลง
2 ช�างกล ช 20-40 3 ปวช.+    ประกันสังคม, OT ตามออ ตามตกลง
3 เด็กฝ$กงานช�างเชื่อม ช 20-40 3 ปวช.+    เวลาทํางาน 08.00-17.00 น. ตามตกลง

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท พี เอ็ม โปรดักชั่น จํากัด
เลขที่ตั้ง  168 ม.1 ต.เหมืองหม2อ อ.เมือง จ.แพร� 54000
ประเภทกิจการ  ผลิตและจําหน�ายเครื่องจักรทางการเกษตร                   เบอร*โทร. 081-7071278

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

3 เด็กฝ$กงานช�างเชื่อม ช 20-40 3 ปวช.+    เวลาทํางาน 08.00-17.00 น. ตามตกลง
4 เด็กฝ$กงานช�างกล ช 20-40 3 ปวช.+    หยุดวันอาทิตย8 ตามตกลง
5 เด็กฝ$กงานช�างพิมพ8โลหะ ช 20-40 3 ปวช.+ ตามตกลง

6 เด็กฝ$กงานธุรการ/บัญชี ช/ญ 20-40 3 ปวช.+ ตามตกลง



ลําดับ ตําแหน�ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดิการ อัตราค�าจ!าง

1 พนักงานบัญชี ช 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสร�าง

ชื่อสถานประกอบการ  บจก.มหานครแม�สอดเวชการ
เลขที่ตั้ง  222 ม.9 ต.แม�ปะ อ.แม�สอด จ.ตาก 63110
ประเภทกิจการ   โรงพยาบาล                                           เบอร*โทร. 055-518200

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560



ลําดับ ตําแหน�ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดิการ อัตราค�าจ!าง

1 ช�างไฟฟ�ากําลัง ช 1 23-45 ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ�า ที่พักฟรี, อาหาร 3 มื้อ, ชุดฟอร&ม 13,000
 

ชื่อสถานประกอบการ   โรงงานน้ําตาลพิษณุโลก
เลขที่ตั้ง  ต.ไผ�ล-อม อ.บางกระทุ�ม จ.พิษณุโลก 65000
ประเภทกิจการ   ผลิตน้ําตาลดิบจากอ-อย                       เบอร*โทร. 083-9244205, 084-8121422

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560



ลําดับ ตําแหน�ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดิการ อัตราค�าจ!าง

1 เจ�าหน�าที่ฝ�ายบุคคล ญ 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสร�าง

ชื่อสถานประกอบการ  บจก.อิวหลีอุตสาหกรรม
เลขที่ตั้ง  175 ม.2 ต.ปงยางคก อ.ห�างฉัตร จ.ลําปาง 52190
ประเภทกิจการ   ผลิต และส-งออก อุตสาหกรรมประเภทไม�                 เบอร*โทร. 064-356961

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560



ลําดับ ตําแหน�ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื่อนไข / สวัสดิการ อัตราค�าจ!าง

1 พนักงานทั่วไป ช/ญ 1 20-50 ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง

ชื่อสถานประกอบการ   บจก.เอ็ม.อี.คาร!เซ็นเตอร!
เลขที่ตั้ง  26/8 ม.10 ถ.นครสวรรค!-พิษณุโลก ต.นครสวรรค!ตก อ.เมือง 6000
ประเภทกิจการ   บริการตรวจสภาพรถยนต!                                        เบอร*โทร. 056-313299

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560


