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

1 พนักงานขาย ช/ญ 30 22-30 ปวส.-ป.ตรี สามารถขับรถยนต�ได� ไม 
จําเป$นต�องมียานพาหนะของ
ตัวเอง บุคลิกภาพดี มีมนุษย

24,000

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท เคเจควอลิตี้ จํากัด
เลขที่ตั้ง  59/17 ถ.บรมไตรโลกนาถ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประเภทกิจการ   จําหน ายผลิตภัณฑ�คอลเกต                          โทร. 055-252328

   ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560

ตัวเอง บุคลิกภาพดี มีมนุษย
สัมพันธ�ดี ไหวพริบดี อดทน 
ขยัน ซื่อสัตย�



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

1 พนักงานขาย (ฟรีแลนซ�) ช/ญ 30 18+ ปวช.+ จบด!านคอมพิวเตอร�ทุกสาขา 
หรือด!านการตลาด, ด!านการ
บริหารธุรกิจ, การจัดการ, บัญชี

300/วัน

ชื่อสถานประกอบการ  ร!านดีดีคอม เน็ตเวิร�ก
เลขที่ตั้ง  393 ถ.โกสีย� ต.ปากน้ําโพ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค� 60000
ประเภทกิจการ  จําหน7ายซ7อมคอมพิวเตอร� และวางระบบเครือข7าย          เบอร*โทร. 055-217222

ประกาศ ณ วันที่ 2 มถิุนายน 2560

บริหารธุรกิจ, การจัดการ, บัญชี
 สามารถใช!โซเชียลเน็ตเวิร�กได! 
Facebook, IG, Line, Internet

2 Gamer ช/ญ 10 18+ ไม7จํากัด เข!าทําทีม E-Sport และ
แคสเกมส� ชอบการเล7นเกมส�    
มีความรู!เกี่ยวกับเกมส�ทุก
ประเภท สามารถตัดต7อวิดีโอ
คลิปได! มีความสามารถในการ
แคสเกมส�ได!

300/วัน



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

1 ช�างปูน ก�ออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้อง ช/ญ 100 18-50 ไม�จํากัด    ทํางานก�อสร#างอาคารสูง 400-600
2 ช�างเหล็ก ตัด ดัด วาง เข#าแบบ ช/ญ 100 18-50 ไม�จํากัด    ประกันสังคม, ที่พักอาศัยโดย 400-600
3 กรรมกร ช/ญ 100 18-50 ไม�จํากัด    ไม�มีค�าใช#จ�าย (น้ํา-ไฟ ฟรี) 400-600

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จํากัด
เลขที่ตั้ง  141 อาคารเมเจอร= ทาวเวอร= ทองหล�อ ชั้น 15 ห#องเลขที่ 3-7 แขวงคลองเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประเภทกิจการ  สรรหาแรงงาน                       เบอร*โทร. 095-7795692

ประกาศ ณ วันที่ 1 มถิุนายน 2560

3 กรรมกร ช/ญ 100 18-50 ไม�จํากัด    ไม�มีค�าใช#จ�าย (น้ํา-ไฟ ฟรี) 400-600

 



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

1 หัวหน�าส	วนงานผลิต ช/ญ 5 25-40 ม.6+
2 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 5 20-30 ม.6+
3 เจ�าหน�าที่บัญชีอาวุโส ช/ญ 1 25-35 ป.ตรี

ชื่อสถานประกอบการ   ไทยเอเซียไรซ0 โปรดักส0 จํากัด
เลขที่ตั้ง   239 ม.12 ต.ป4าแมต อ.เมือง จ.แพร	 54000
ประเภทกิจการ  ผลิตเส�นก7วยเตี๋ยวอบแห�งจําหน	ายภายในประเทศและต	างประเทศ   เบอร*โทร. 086-7721476

- มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
   - หยุด 1 วัน/สัปดาห0 สามารถ
ทํางานเป@นกะได�                       

ประกาศ ณ วันที่ 2 มถิุนายน 2560

3 เจ�าหน�าที่บัญชีอาวุโส ช/ญ 1 25-35 ป.ตรี
4 หัวหน�าฝ4ายควบคุมคุณภาพ ช/ญ 1 25-35 ป.ตรี

5
หัวหน�าแผนกวิจัยและ
พัฒนา R&D Supervisor

ช/ญ
1 25-35 ป.ตรี

ทํางานเป@นกะได�                       
   - ทุกตําแหน	งงาน มี
ประสบการณ0จะพิจารณาเป@นพิเศษ



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 2 มถิุนายน 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 พนักงานทําความสะอาด (แม�บ�าน) ญ 2 20-45 ป.4+
2 พนักงานผลิต ช/ญ 200 18-45 ป.4+    ค�าอาหาร โอที เบี้ยขยัน ฯลฯ
3 เจ�าหน�าที่บุคคล ช/ญ 2 22-35 ปวส.-ป.ตรี เบี้ยขยัน ฯลฯ

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท เอ็มเมอรัลด7 นอนวูเว�น จํากัด
เลขที่ตั้ง  88,88/1 ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย�อย จ.เพชรบุรี 76140
ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ7ทางการแพทย7ใช�ครั้งเดียวทิ้ง                     เบอร*โทร. 032-56600-5

ประกาศ ณ วันที่ 2 มถิุนายน 2560

3 เจ�าหน�าที่บุคคล ช/ญ 2 22-35 ปวส.-ป.ตรี เบี้ยขยัน ฯลฯ
4 พนักงาน QC ช/ญ 5 20-35 ปวช.+
5 พนักงาน QA ช/ญ 3 20-35 ปวส.+  
6 ผู�ช�วยหัวผลิต ญ 5 27-35 ม.6+   ค�าอาหาร โอที เบี้ยขยัน ฯลฯ
7 ผู�ช�วยช�างแอร7 ช 2 18-35 ป.4+


