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

1 บริษัท สยามฟอเรสทรี จํากัด 1.นักส�งเสริมและจัดหา 8 ช 25-35 ปวส.+ 9,000 มีประสบการณ*การเป+นนักส�งเสริม ส�งเสริมการปลูกและจัดหา 
90 ม.6 ต.คุยบ1านโอง มาบ1างเล็กน1อย, ต1องการคนในพื้นที่, ไม1ยูคา
อ.พรานกระต�าย จ.กําแพงเพชร 62110 เกณฑ*ทหารแล1ว, มีที่พักให1
โทร.055-858073, 089-2545161

ประกาศตําแหน�งงานว�างต�างจังหวัด
ประจําเดือน  กุมภาพันธ*  2560
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

2 บจก.บี.เค.มิเนอรัล 1.ช�างไฟฟ=า 2 ช 18+ ม.3+ 9,000 มีประสบการณ*จะพิจารณาเป+นพิเศษ แต�งแร�
ต.โคกตูม อ.เมือง 2.หัวหน1ากะผลิต 3 ช 21-35 ม.6+ 9,000 มีประสบการณ*จะพิจารณาเป+นพิเศษ
จ.ลพบุรี 15210 มีความเป+นผู1นํา, มนุษยสัมพันธ*ดี

3.พนักงานผลิต/คุมเครื่องจักร 20 ช 18+ ม.3+ ค�าแรงขั้นต่ํา สามารถเข1ากะได1

3 โรงแรมท็อปแลนด* พลาซ�า 1.ฟร1อนท*แคชเชียร* 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี 340/วัน ทุกตําแหน�งมีประกันสังคมให1 บริการห1องพัก
68/33 ถ.เอกาทศรถ พนักงานต1อนรับ 2 ช 23+ ป.ตรี 340/วัน

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 3.บริกร 3 ช/ย 18+ ม.3+ 340/วัน

โทร.055-247800 4.บาร*น้ํา 3 ช 18+ ม.3+ 340/วัน

5.เจ1าหน1าที่สระน้ํา 1 ช 18+ ไม�จํากัด 340/วัน

6.แคชเชียร*ห1องอาหาร 3 ญ 18+ ม.6+ 340/วัน



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

4 บริษัท ซี.เอส.ซี ฟู=ดส* (ประเทศไทย) จํากัด   1.พนักงานบัญชี 1 ญ 20-35 ปวช.-ปวส. ตามตกลง  ผลิตขนมและลูกอมส�งออก
78/2  ม.5  ต.เหมือง  2.ช�างไฟฟ=า 5 ช 20-35 ปวช.-ปวส. ตามตกลง ไฟฟ=ากําลัง ต�างประเทศและในประเทศ
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20130 3.ช�างเครื่องกลโรงงาน 5 ช 20-35 ปวช.-ปวส. ตามตกลง เครื่องกลโรงงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข1อง

โทร. 038-389-255-7 4.ช�างอุตสาหกรรม 5 ช 20-35 ปวช.-ปวส. ตามตกลง อุตสาหกรรมโรงงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข1อง

5.ช�างกลโรงงาน 5 ช 20-35 ปวช.-ปวส. ตามตกลง ช�างกลโรงงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข1อง
6.ช�างยนต* 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. เครื่องยนต*-รถยนต*หรือสาขาอื่นที่

ประกาศตําแหน�งงานว�างต�างจังหวัด
ประจําเดือน  กุมภาพันธ*  2560
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

6.ช�างยนต* 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส.

ตามตกลง

เครื่องยนต*-รถยนต*หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข1อง

7.คิวซี 2 ญ 20-35 ป.ตรี ตามตกลง วิทยาศาสตร*การอาหารหรือสาขาอื่น 
ที่เกี่ยวข1อง

8.พนักงานขับรถส�งของ 5 ช 20-45 ไม�จํากัด ตามตกลง มีใบขับขี่รถ 6 ล1อ หรือ 10 ล1อ

5 หจก.บ1านทานตะวัน 2 1.ช�างมุงหลังคา 5 ช 20+ ไม�จํากัด 500/วัน รับเหมาก�อสร1างและรับทํา
23 ม.8 ต.ท�าชัย 2.คนงานก�อสร1าง 50 ช/ญ 20+ ไม�จํากัด 350/วัน โครงหลังคาทุกชนิด
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร.056-477190

1.ประกันอุบัติเหตุ AIA 2.ประกันสังคม 3.ค�าอาหาร 40 บาท (ต�อวันทํางาน) 4.เบี้ยขยัน เดือน 1 = 500 เดือน 2 = 1000 บาท 5.บ1านพักฟรี 6.น้ําดื่มฟรี 7.น้ําใช1ฟรี 8.ค�าไฟฟ=าเดือนละ 100 บาท              
9.ค�าจ1าง/เบี้ยตําแหน�ง (ตามตกลง) 10.โบนัส ปKละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการ) 11.ยูนิฟอร*มฟรี 12.วันหยุดประจําปK 13 วัน/ปK 13.วันหยุดพักร1อน 6 วัน/ปK



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

6 บริษัท ซีไอทีซี เอ็นเตอร*ไพร*ช (ไทย) จํากัด 1.พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 20-35 ม.6+ 300/วัน ชุดยูนิฟอร*ม รองเท1า ค�าล�วงเวลา ผลิตและจําหน�ายวัสดุ 
199 ม.1 ต.คลองกิ่ว 2.พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 2 ช/ญ 20-35 ม.6+ 300/วัน โอที เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง ค�ากะ พลาสติก

อ.บ1านบึง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานฝOายผลิต 20 ช/ญ 20+ ม.6+ 300/วัน ค�าอาหาร ประกันอุบัติเหตุ ค�าเดินทาง
โทร. 033-080999 อื่นๆ

7 โรงแรมดราก1อนริเวอร* 1.พนักงานต1อนรับ 1 ญ 20-30 ม.3+ 9,000 มีประกันสังคม บริการห1องพัก

ประกาศตําแหน�งงานว�างต�างจังหวัด
ประจําเดือน  กุมภาพันธ*  2560
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

7 โรงแรมดราก1อนริเวอร* 1.พนักงานต1อนรับ 1 ญ 20-30 ม.3+ 9,000 มีประกันสังคม บริการห1องพัก
27/57 ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-213094

8 บริษัท โดลไทยแลนด* จํากัด 1.ช�างซ�อมบํารุง ช�างไฟฟ=า ช�างเชื่อม 20 ช 20+ ปวช. 11,000 ช�างยนต* ช�างกล ช�างไฟฟ=ากําลัง ผลิตสับปะรดและผลไม1
180 ม.4 ต.หนองพลับ ช�างไฟฟ=าระบบทําความเย็น ช�างกลึง ปวส. 12,000 อุตสาหการ ช�างกล ช�างเชื่อม ตามฤดูกาลและผลไม1แปรรูป
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ* ช�างเขียนแบบ (แผนกวิศวกรรม) เขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข1อง บรรจุกระปRองและถ1วย
โทร.032-618111 ต�อ 42769/41818 พลาสติกส�งออกต�างประเทศ

2.ช�างซ�อมบํารุงเครื่องจักร 20 ช 20+ ปวช. 11,000 ช�างยนต* ช�างกล ช�างไฟฟ=า

(แผนกบรรจุหีบห�อ แผนกการจัดการ ปวส. 12,000 หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ*

สินค1าคงคลัง แผนกบรรจุกระปRอง)
หอพักพนักงาน,กองทุกสํารองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต,รถรับส�ง,โบนัสประจําปK,ชุดพนักงานและ
อุปกรณ*การทํางาน,งานเลี้ยงสังสรรค* กิจกรรรมประจําปK,วันหยุดประจําสัปดาห* 1 วัน



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

9 บริษัท สยามฟอเรสทรี จํากัด 1.นักส�งเสริมและจัดหา 8 ช 25-35 ปวส.+ 9,000 มีประสบการณ*การเป+นนักส�งเสริม ส�งเสริมการปลูกและจัดหา 
90 ม.6 ต.คุยบ1านโอง มาบ1างเล็กน1อย, ต1องการคนในพื้นที่, ไม1ยูคา
อ.พรานกระต�าย จ.กําแพงเพชร 62110 เกณฑ*ทหารแล1ว, มีที่พักให1
โทร.055-858073, 089-2545161

10 บมจ. ธนูลักษณ* สาขาแม�สอด 1. เจ1าหน1าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี ตามโครงสร1าง ปฏิบัติงานที่แม�สอด จ.ตากได1 มีความ ผลิตเครื่องหนัง
264/1 ม.15 ต.แม�กาษา (จป.) อาชีวอนามัย คิดริเริ่ม มีไหวพริบ ช�างสังเกต

ประกาศตําแหน�งงานว�างต�างจังหวัด
ประจําเดือน  กุมภาพันธ*  2560
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

264/1 ม.15 ต.แม�กาษา (จป.) อาชีวอนามัย คิดริเริ่ม มีไหวพริบ ช�างสังเกต
อ.แม�สอด จ.ตาก 63110 2. เจ1าหน1าที่ธุรการ 1 ช/ญ 22-30 ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสร1าง งานธุรการและงานพาหนะ มีใบขับขี่
โทร.086-3414420 ช�างยนต* ปฏิบัติงานที่แม�สอด จ.ตากได1

3. เจ1าหน1าที่บัญชี 1 ช/ญ 22-30 ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสร1าง มีประสบการณ*อย�างน1อย 1 ปK
บัญชี ปฏิบัติงานที่แม�สอด จ.ตากได1

4. พนักงานฝOายผลิต 30 ช/ญ 20-35 ม.3+ ค�าแรงขั้นต่ํา ปฏิบัติงานที่แม�สอด จ.ตากได1

รวม 30   ตําแหน�ง จํานวน 231 อัตรา

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

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


