
ประเภทกิจการ  การขายปลีกสินคาอื่นๆในรานคา                                 เบอร�โทร. 055-247800

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

1 ฟร�อนท�แคชเชียร� ช/ญ 2 23+ ป.ตรี ทุกตําแหน�งมีประกันสังคมให� 340/วัน
2 พนักงานต�อนรับ ช 2 23+ ป.ตรี 340/วัน

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมท็อปแลนด" พลาซ&า
เลขที่ตั้ง  68/33 ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ" 
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2 พนักงานต�อนรับ ช 2 23+ ป.ตรี 340/วัน
3 บริกร ช/ญ 3 18+ ม.3+ 340/วัน
4 บาร�น้ํา ช 3 18+ ม.3+ 340/วัน
5 เจ�าหน�าที่สระน้ํา ช 1 18+ ไม�จํากัด 340/วัน
6 แคชเชียร�ห�องอาหาร ญ 3 18+ ม.6+ 340/วัน



ประเภทกิจการ  ติดตามทวงถามหนี้                                                  เบอร�โทร. 02-5596161

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

1 Call Cellector ญ 50 22-28 ปวส.+   ข�าวฟรี ประกันสังคม สวัสดิการทั่วไป 20,000

2 เจ�าหน�าที่ทีมลงพื้นที่ ช 50 20-30 ม.3+ 20,000+

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท กานต�นิธิ จํากัด
เลขที่ตั้ง  100/519 ซ.กําแพงเพชร 6 ซอย5 ถ.แจ(งวัฒนะ ต.ทุ,งสองห(อง เขตหลักสี่ กทม.

 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ� 2560

2 เจ�าหน�าที่ทีมลงพื้นที่ ช 50 20-30 ม.3+ 20,000+



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

1 เจ�าหน�าที่รปภ. ช 50 18-50 ไม�จํากัด อาหารสองมื้อ, เครื่องแบบ, 469-521บาท/วัน

ญ 50 18-45 ไม�จํากัด วันหยุดพักร�อน,วันหยุดตามประเพณี

ชื่อสถานประกอบการ  บ.รักษาความปลอดภัย การ4ดฟอร4ซ (ประเทศไทย) จก.
เลขที่ตั้ง 1780 อาคารเตียวฮงบางนา ก.ม.5 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
ประเภทกิจการ  รักษาความปลอดภัย              เบอร4โทร. 086-7721476
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ญ 50 18-45 ไม�จํากัด วันหยุดพักร�อน,วันหยุดตามประเพณี

ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, 
ประกันชีวิต,เงินเบิกฉุกเฉิน,
เงินเกษียณอายุ
เบี้ยเลี้ยงระหว�างฝCกอบรม,

**เพศชาย สูง 160 ซ.ม.+**



ประเภทกิจการ  การขายปลีกสินคาอื่นๆในรานคา                                 เบอร�โทร. 081-954-2371

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

1 พนักงานขาย 22-30 30 20+ ปวส.-ป.ตรี สามารถขับรถยนต'ได ไม+จําเป/นตองมี 24,000+
ยานพาหนะของตนเอง มีบุคลิกภาพดี

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เคเจ ควอลิตี้ อินเตอร'เทรด จํากัด
เลขที่ตั้ง  59/17 ถ.บรมไตรโลกนาถ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
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ยานพาหนะของตนเอง มีบุคลิกภาพดี
มีมนุษยสัมพันธ'และปฏิทานไหวพริบดี
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย'และสูงาน
ไม+จําเป/นตองมีบุคคลค้ําประกัน



ประเภทกิจการ  ผลิตแปรงถ
านและซองแปรงถ
านที่ใช�ในมอเตอร�ทางด�านยานยนต�และเครื่องมือ  เบอร�โทร. 056-633494

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

1 ฝ&ายผลิต ช/ญ 30 22-25 ม.3+      ประกันสังคม 9,000
2 ดีไซเนอร� ช 1 22-25 ป.ตรี+ 12,000

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท ชุ�งค� คาร�บอน เทคโนโลยี จํากัด
เลขที่ตั้ง  962 ม.3 ต.วังสําโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
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2 ดีไซเนอร� ช 1 22-25 ป.ตรี+ 12,000



ประเภทกิจการ  ออกแบบและสร	างเครื่องจักรอุตสาหกรรม            เบอร�โทร. 085-1790999

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

1 ช�างเชื่อมประกอบ ช 3 20-35 ไม�จํากัดวุฒิ ปรับเงินเดือนประจําป) โบนัส 12,000

ประกันสังคม เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง อื่นๆ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท แซม อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ตั้ง 27/30 ม.5 ซ.จงเจริญ ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
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ประกันสังคม เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง อื่นๆ

**ตําแหน�งที่ 3 และ 4 ประจําศรีราชา ชลบุรี**



ประเภทกิจการ  ผลิตสับปะรดและผลไม�กระป�อง                                             เบอร�โทร. 086-3414420

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

1 1.ช�างซ�อมบํารุง ช�างไฟฟ%า ช 20 20+ ปวช. ช�างยนต* ช�างกล ช�างไฟฟ%ากําลัง 11,000
ช�างเชื่อม ช�างกลึง ปวส. อุตสาหการ ช�างกล ช�างเชื่อม 12,000

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท โดลไทยแลนด* จํากัด
เลขที่ตั้ง  180 ม.4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ*
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ช�างเชื่อม ช�างกลึง ปวส. อุตสาหการ ช�างกล ช�างเชื่อม 12,000

ช�างไฟฟ%าระบบทําความเย็น เขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข�อง
ช�างเขียนแบบ (แผนกวิศวกรรม)

2 ช�างซ�อมบํารุงเครื่องจักร ช 20 20+ ปวช. ช�างยนต* ช�างกล ช�างไฟฟ%า 11,000
(แผนกบรรจุหีบห�อแผนกการจัดการ ปวส. หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ* 12,000
สินค�าคงคลัง แผนกบรรจุกระป�อง)



ประเภทกิจการ  ผลิตเครื่องหนัง                                                 เบอร�โทร. 086-3414420

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

1 เจ�าหน�าที่ จป. ช/ญ 1 22-30 ป.ตรี อาชีวอนามัย ปฏิบัติงานที่แม!สอด จ.ตากได� ตามโครงสร�าง

มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบ ช!างสังเกต

ชื่อสถานประกอบการ  บมจ. ธนูลักษณ! สาขาแม&สอด
เลขที่ตั้ง  264/1 ม.15 ต.แม&กาษา อ.แม&สอด จ.ตาก 63110
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มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบ ช!างสังเกต

2 เจ�าหน�าที่ธุรการ ช/ญ 1 22-30 ปวส.-ป.ตรี ช!างยนต+ งานธุรการและงานพาหนะ มีใบขับขี่ ตามโครงสร�าง
ปฏิบัติงานที่แม!สอด จ.ตากได�

3 เจ�าหน�าที่บัญชี ช/ญ 1 22-30 ปวส.-ป.ตรี บัญชี มีประสบการณ+อย!างน�อย 1 ป1 ตามโครงสร�าง
ปฏิบัติงานที่แม!สอด จ.ตากได�

4 พนักงานฝ3ายผลิต ช/ญ 30 22-30 ม.3+ ปฏิบัติงานที่แม!สอด จ.ตากได� แรงงานขั้นต่ํา



ประเภทกิจการ  ผลิตไนโตรเซลลูโลส                                                  เบอร�โทร. 036-585383

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

1 พนักงานฝ�ายผลิต ช 20 22+ ปวช.-ปวส. ข�าวฟรี ประกันสังคม สวัสดิการทั่วไป 9,000

ชื่อสถานประกอบการ  บจก. โนเบล เอ็นซี จํากัด
เลขที่ตั้ง  232 ม.1 ต.โพนางดําออก อ.สรรพยา จ.เชียงใหม( 50000
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ประเภทกิจการ  จําหน�ายน้ํามัน                       เบอร�โทร. 021-683377,021-683388

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

1 พนักงานขับรถสิบล�อ ช 100 27-49 ไม�จํากัดวุฒิ 18,000

2 พนักงานขับรถเทรลเลอร+บรรทุก ช 100 27-50 ไม�จํากัดวุฒิ      25,000

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ป/โตรเลียมไทยคอร+ปอเรชั่น จํากัด
เลขที่ตั้ง 90 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กทม.10310
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2 พนักงานขับรถเทรลเลอร+บรรทุก ช 100 27-50 ไม�จํากัดวุฒิ      25,000
น้ํามัน ประจําพื้นที่ชลบุรี บริการ      มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 4 เท�านั้น

ส�งทั่วประเทศ     มีประกันสังคมให� กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

3 พนักงานขับรถสิบล�อ ช 100 27-49 ไม�จํากัดวุฒิ 10,000-30,000
4 พนักงานขับรถเทรลเลอร+บรรทุกน้ํามัน ช 100 27-50 ไม�จํากัดวุฒิ 10,000-30,000

**ตําแหน�งที่ 3 และ 4 ประจําศรีราชา ชลบุรี**



ประเภทกิจการ  การรักษาความปลอดภัย                          เบอร�โทร. 081-8117736/081-8487008

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

1 เจ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัย ช/ญ 60 18-45 ป.6+ เพศชายสูง 160 ซ.ม.+ 500-520/วัน
เพศหญิงสูง 155 ซ.ม.+

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท, จํากัด
เลขที่ตั้ง  102 ถ. ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 
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เพศหญิงสูง 155 ซ.ม.+
2 เจ�าหน�าที่ห�องควบคุม CCTV ช 5 20-26 ปวส.+ ส6วนสูง 160 ซ.ม.+ 16,250

หน�วยงาน Pandora (ถ�าวุฒิม.6/ปวช 

นิคมฯอัญธานี เจโมโปลิส ถ.กิ่งแก�ว ต�องมีประสบการณ/)

3 เจ�าหน�าที่ห�องควบคุม CCTV ช 5 25-35 ป.ตรี+ ส6วนสูง 160 ซ.ม.+ 17,000
หน�วยงานธนาคาร Citibank สี่แยกอโศก (ถ�าวุฒิปวส.

ต�องมีประสบการณ/)



ประเภทกิจการ  บริการและจ
างเหมารแงงาน                                         เบอร�โทร. 02-3511342

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

1 พนักงานขายฝ�กหัด (M-150) ช/ญ 100 20-35 ม.3+ สามารถปฏิบัติงานต,างจังหวัดได
 20,000
ผ,านการเกณฑ3ทหาร โบนัส ค,าที่พัก

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท เอสเอบีเอาว3ซอร3ส จํากัด (ในเครือโอสถสภา)
เลขที่ตั้ง  348 ถ.รามคําแหง ต.หัวหมาก อ.บางกะปA จ.กรุงเทพฯ 10240
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ผ,านการเกณฑ3ทหาร โบนัส ค,าที่พัก
ประกันสังคม ค,า Incentive 100%
เดือนละ 10,600 บาท

2 พนักงาน PC ประจําร
าน ญ 20 9,300 ม.3+ เติมของหน
าร
าน เชียร3ขายสินค
า 9,300+
ประจําร
านค
าหรือห
างสรรพสินค
า
โบนัส ประกันสังคม บุคลิกภาพดี
กล
าแสดงออก

3 ผู
ช,วยขาย (ขับรถ M-150) ช/ญ 100 15,000 ไม,จํากัด ผ,านการเกณฑ3ทหาร ใบขับขี่ประเภท 15,000
1 หรือ 2 โบนัส ประกันสังคม
ค,า Incentive 100% เดือนละ 
5,000 บาท


