ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ชาระมิงค5 จํากัด
เลขที่ตั้ง 151 ม.4 ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายใบชา
ลําดับ
ตําแหนง
1 พนักงานรายวันฝ%ายผลิต

เพศ จํานวน อายุ
ช/ญ 50 20-40

วุฒิ
ไมจํากัดวุฒิ

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560

เงื่อนไข / สวัสดิการ
ไมสูบบุหรี่

อัตราคาจ'าง
ตามโครงสร3าง
บริษัท

ชื่อสถานประกอบการ บจก.โนเบล เอ็นซี
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
เลขที่ตั้ง 232 ม.1 ต.โพนางดําออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ประเภทกิจการ นําเข)ารถไถจากต"างประเท
เบอร*โทร. 036-585383
ลําดับ
ตําแหนง
1 พนักงานขาย
2 ช"างยนต
3 พนักงานบัญชี

เพศ จํานวน
ช/ญ 10
6
ช
6
ญ

อายุ
วุฒิ
เงื่อนไข / สวัสดิการ
20-35 ป.ตรีเอกอังกฤษ มนุษยสัมพันธดี
20-40 ปวช.-ปวส.
มีความรู)ด)านเครื่องยนต(แทรคเตอร)
20-30 ปวส.-ป.ตรี
ขับรถยนตได)จะพิจารณาเป7นพิเศษ

อัตราคาจ!าง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนสง จํากัด
เลขที่ตั้ง 13/11 ม.7 ถ.วงแหวนตะวันออก แขวงคลองสี่ เขตคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ประเภทกิจการ การขนสง

ลําดับ
ตําแหนง
1 พนักงานขับรถบรรทุก

เพศ จํานวน อายุ
ช
20 25+

วุฒิ
ไมจํากัด

เงื่อนไข / สวัสดิการ
มีใบขับขี่ท1 ท2 ท3

อัตราคาจ)าง
ตามตกลง

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท พิจิตร พีเอสอาร%ฟุตแวร%
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
เลขที่ตั้ง 1/9 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ประเภทกิจการ ผลิตรองเท-า
เบอร*โทร. 056-611340
ลําดับ
ตําแหนง
1 พนักงานเย็บจักร

เพศ จํานวน อายุ
ช/ญ 50 20+

วุฒิ
ม.6+

เงื่อนไข / สวัสดิการ
มีประกันสังคม

อัตราคาจ!าง
300บาท/วัน

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ฟู(ดสตาร จํากัด
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
เลขที่ตั้ง 59 ม.6 ถ.พระประโทน-บานแพว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน6ายน้ําผลไมยี่หอดีโด
ลําดับ
ตําแหนง
1 พนักงานขาย
2 พนักงานขับรถ

เพศ จํานวน อายุ
ช/ญ 12 20-35
ช/ญ 12 20-35

วุฒิ
ม.6-ป.ตรี
ม.3

เงื่อนไข / สวัสดิการ
มีประสบการณดานการขาย

ทําในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล6าง เวลาทํางาน 08:00-17:00 น.
มีวันหยุด 4-5 วันต6อเดือน

อัตราคาจ!าง
11,000
11,000

ชื่อสถานประกอบการ โรงเรียน เอ.เจ.เนินมะปราง
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
เลขที่ตั้ง 400/14 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ประเภทกิจการ โรงเรียน
เบอร*โทร. 055-399384/091-3954377
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ตําแหนง
ครูสอนภาษาอังกฤษ
ครูสอนภาษาไทย
ครูสอนคณิตศาสตร2
ครูสอนปฐมวัย
ครูสอนคอมพิวเตอร2
ครูสอนเคมี

เพศ จํานวน
ช/ญ 4
ช/ญ 2
ช/ญ 2
ช/ญ 2
ช/ญ 3
ช/ญ 2

อายุ
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด

วุฒิ
ป.ตรีเอกอังกฤษ
ป.ตรีเอกภาษาไทย

เงื่อนไข / สวัสดิการ
เบิกคารักษาปละ 100,000 บ&านพัก อาหาร
เบิกคารักษาปละ 100,000 บ&านพัก อาหาร

ป.ตรีเอกฟ4สิกส2/คณิต เบิกคารักษาปละ 100,000 บ&านพัก อาหาร

ป.ตรีเอกปฐมวัย

เบิกคารักษาปละ 100,000 บ&านพัก อาหาร

ป.ตรีเอกคอมพิวเตอร2 เบิกคารักษาปละ 100,000 บ&านพัก อาหาร
ป.ตรีเอกวิศวะ/เคมี/ฟ4สิกส2

เบิกคารักษาปละ 100,000 บ&านพัก อาหาร

อัตราคาจ!าง
ตามวุฒิ
ตามวุฒิ
ตามวุฒิ
ตามวุฒิ
ตามวุฒิ
ตามวุฒิ

ชื่อสถานประกอบการ หจก.เค คอนกรีต
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
เลขที่ตั้ง 207/6 ม.3 ถ.กําแพง-พิจิตร ต.สระแกว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ$คอนกรีต
ลําดับ
ตําแหนง
1 ผูควบคุมงานการผลิต

เพศ จํานวน อายุ
ช
2 25-35

วุฒิ

เงื่อนไข / สวัสดิการ

ม.6+

อัตราคาจ'าง
ตามตกลง

2 พนักงานซ/อมบํารุง

ช

4

25+

ม.6+

ตามตกลง

3 พนักงานขับรถสิบลอ

ช

2

25+

ม.6+

ตามตกลง

4
5
6
7
8
9

ช
ช
ช
ช
ช
ญ

2
1
10
2
2
1

18+
22+
18+
18+
18+
18+

ไม/จํากัด

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

พนักงานติดตามรถบรรทุก
วิศวกรโยธา
กรรมกร
พนักงานขับรถ

เด็กทายรถ
ธุรการ

ป.ตรี
ไม/จํากัด
ไม/จํากัด
ไม/จํากัด

ไม/จํากัด

ทํางานเป?นกะ มีโอที ประกันสังคม

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อ$วยอันโอสถ จํากัด
เลขที่ตั้ง 8 ถ.เพชรเกษม 76/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ประเภทกิจการ ผลิตสินค$าสมุนไพร
เบอร*โทร. 02-455-9554-6

ลําดับ
ตําแหนง
1 พนักงานแผนกบรรจุ
2 พนักงานฝายผลิต

เพศ จํานวน อายุ
ญ
5 21-35
ช
5 21-35

วุฒิ
ป.6
ป.6

เงื่อนไข / สวัสดิการ

อัตราคาจ!าง
310บาท/วัน
310บาท/วัน

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ออนสมู<ทไทย จํากัด
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
เลขที่ตั้ง 153 ม.7 ถ.วงแหวนรอบนอก ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140
ประเภทกิจการ ผลิตชุดกีฬาทางน้ําสงออก
ลําดับ
ตําแหนง
1 พนักงานฝ+ายผลิต

เพศ จํานวน อายุ
ช/ญ 100 18-50

วุฒิ
ไมจํากัดวุฒิ

2 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ(QI)

ช/ญ

2

20-50

ม.6+

3 พนักงาน Product

ช/ญ

1

22-50

ป.ตรี+

4 พนักงาน Pattern Marker
ช/ญ
5 พนักงาน Junior Graphic Artist ช/ญ

1
1

20-50
22-50

ปวส.+
ป.ตรี+

6 พนักงาน Factory Engineer

1

25-50

ป.ตรี+

Devolopment Officer

ช

เงื่อนไข / สวัสดิการ
พนักงานเย็บ,พนักงานเทปมือ,
พนักงานกาว-ประกอบ

อัตราคาจ'าง
ตามโครงสร9าง
บริษัท

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อิเซกิ ส.แทรคเตอร นครสวรรค จํากัด
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
เลขที่ตั้ง 199 ม.2 ต.สุขสําราญ อ.ตากฟ=า จ.นครสวรรค
ประเภทกิจการ นําเข)ารถไถจากต"างประเท
เบอร*โทร. 081-2818945, 0993873335
ลําดับ
ตําแหนง
1 พนักงานขาย
2 ช"างยนต
3 พนักงานบัญชี

เพศ จํานวน
ช/ญ 10
6
ช
6
ญ

อายุ
วุฒิ
เงื่อนไข / สวัสดิการ
20-35 ป.ตรีเอกอังกฤษ มนุษยสัมพันธดี
20-40 ปวช.-ปวส.
มีความรู)ด)านเครื่องยนต(แทรคเตอร)
20-30 ปวส.-ป.ตรี
ขับรถยนตได)จะพิจารณาเป7นพิเศษ

อัตราคาจ!าง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

ประกาศตําแหนงงานวางตางจังหวัด
ประจําเดือน เมษายน 2560
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลําดับ
ชื่อสถานประกอบการ
1 บริษัท ฟูดสตาร จํากัด
59 ม.6 ถ.พระประแดง-บ)านแพ)ว
ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
73110
โทร.034-981335
2 บมจ. ธนูลักษณ สาขาแม<สอด
264/1 ม.15 ต.แม<กาษา
อ.แม<สอด จ.ตาก 63110
โทร.086-3414420

ตําแหนงงาน
1.พนักงานขาย
2.พนักงานขับรถ

จํานวน เพศ
12
ช/ญ
12
ช

1. เจ)าหน)าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
(จป.)
2. เจ)าหน)าที่ธุรการ

1
1

ช/ญ

3. เจ)าหน)าที่บัญชี

1

ช/ญ

4. พนักงานฝGายผลิต

30

ช/ญ

1

ช

3 บริษัท โฮยากลาสดิสค(ประเทศไทย) จํากัด 1.ช<างเทคนิคคอมพิวเตอร
นิคมอุตสาหกรรมลําพูน 75/2 ม.4
ต.บ)านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
โทร.053-552-641-5 ต<อ 1401

ช/ญ

อายุ
วุฒิ
20-35 ม.6-ป.ตรี
20-35
ม.3

22-30

ป.ตรี
อาชีวอนามัย
22-30 ปวส.-ป.ตรี
ช<างยนต
22-30 ปวส.-ป.ตรี
บัญชี
20-35 ม.3+
22-30

คาจ!าง
เงื่อนไข / สวัสดิการ
11,000 มีประสบการณด)านการขาย
11,000
ทํางาน 08.00-17.00 น.
วันหยุด 4-5 วันต<อเดือน
ทําพื้นที่ภาคเหนือตอนล<าง

ประเภทกิจการ
ผลิตน้ําผลไม)ยี่ห)อดีโด)

ตามโครงสร)าง ปฏิบัติงานที่แม<สอด จ.ตากได) มีความ ผลิตเครื่องหนัง

คิดริเริ่ม มีไหวพริบ ช<างสังเกต
ตามโครงสร)าง งานธุรการและงานพาหนะ มีใบขับขี่
ปฏิบัติงานที่แม<สอด จ.ตากได)
ตามโครงสร)าง มีประสบการณอย<างน)อย 1 ปE
ปฏิบัติงานที่แม<สอด จ.ตากได)
ค<าแรงขั้นต่ํา ปฏิบัติงานที่แม<สอด จ.ตากได)

10,000 มีความรู)ความเข)าใจ Hardward
ดําเนินกิจการผลิตแผ<นแก)ว
คอมพิวเตอร
Software และอุปกรณต<อพ<วง
คุณภาพสูงสําหรับหน<วย
อิเล็คทรอนิคส
สามารถซ<อมแซมและแก)ไขปWญหาได) บันทึกความจําในคอมฯ
สาขาที่เกี่ยว
มีความรู)ความเข)าใจระบบ Network
ข)อง
และระบบปฏิบัติการ สามารถทํางาน

ปวส.

เป\นทีมได) มีใจรักงานบริการ

ประกาศตําแหนงงานวางตางจังหวัด
ประจําเดือน เมษายน 2560
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลําดับ
ชื่อสถานประกอบการ
4 บริษัท ซี.เอส.ซี ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด
78/2 ม.5 ต.เหมือง
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-389-255-7

ตําแหนงงาน
1.พนักงานบัญชี
2.ช<างไฟฟา
3.ช<างเครื่องกลโรงงาน
4.ช<างอุตสาหกรรม
5.ช<างกลโรงงาน
6.ช<างยนต

จํานวน
1
5
5
5
5
1

เพศ
ญ
ช
ช
ช
ช
ช

อายุ
20-35
20-35
20-35
20-35
20-35
20-35

วุฒิ
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.

7.คิวซี

2

ญ

20-35

ป.ตรี

8.พนักงานขับรถส<งของ

5

ช

20-45

ไม<จํากัด

คาจ!าง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

เงื่อนไข / สวัสดิการ
ไฟฟากําลัง

ประเภทกิจการ
ผลิตขนมและลูกอมส<งออก
ต<างประเทศและในประเทศ

เครื่องกลโรงงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข)อง
อุตสาหกรรมโรงงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข)อง

ช<างกลโรงงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข)อง
เครื่องยนต-รถยนตหรือสาขาอื่นที่
ตามตกลง เกี่ยวข)อง
ตามตกลง วิทยาศาสตรการอาหารหรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข)อง
ตามตกลง มีใบขับขี่รถ 6 ล)อ หรือ 10 ล)อ

1.ประกันอุบัติเหตุ AIA 2.ประกันสังคม 3.ค<าอาหาร 40 บาท (ต<อวันทํางาน) 4.เบี้ยขยัน เดือน 1 = 500 เดือน 2 = 1000 บาท 5.บ)านพักฟรี 6.น้ําดื่มฟรี 7.น้ําใช)ฟรี 8.ค<าไฟฟา
เดือนละ 100 บาท 9.ค<าจ)าง/เบี้ยตําแหน<ง (ตามตกลง) 10.โบนัส ปEละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการ) 11.ยูนิฟอรมฟรี 12.วันหยุดประจําปE 13 วัน/ปE 13.วันหยุดพักร)อน 6 วัน/ปE

5 บริษัท พาณิชย พารท แอนด โมลด จํากัด 1.เลขานุการฝGายขาย
54/5 ม.1 ต.มาบไผ<
2.เจ)าหน)าที่คลังสินค)า
อ.บ)านบึง จ.ชลบุรี 20170
3.พนักงานฝGายผลิต
โทร. 038-195119-20

1
1
50

ญ
ช/ญ
ช/ญ

25-35 ป.ตรี บริหาร 14,000+
24-35 ปวช.+
9,000+
25+
ม.3+
9,000+

ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก

ประกาศตําแหนงงานวางตางจังหวัด
ประจําเดือน เมษายน 2560
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลําดับ
ชื่อสถานประกอบการ
6 บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร จํากัด (แครี่บอย)
888 ถ.หลวงแพ<ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทร. 02-360-7555 ต<อ 46

ตําแหนงงาน
1.พนักงานฝGายผลิต
2.วิศวกรอุตสาหการ
3.นักออกแบบ/เขียนแบบ
4.กราฟฟbค / เว็ปดีไซน
5.ช<างพ<นสีรถยนต ,ช<างโปวสี
6.ช<างซ<อมบํารุง/ช<างยนต
7.พนักงานขายเขต กทม.และ ตจว.
8.พนักงาน QA/QC
9.เจ)าหน)าที่บัญชี
10.พนักงานขับรถ

จํานวน เพศ
300 ช/ญ
10
ช
5
ช/ญ
3
ช/ญ
20
ช
20
ช
10
ช
10
ช
2
ญ
3
ช

อายุ
วุฒิ
คาจ!าง
18+ ไม<จํากัดวุฒิ 340
23+
ป.ตรี ตามโครงสร)าง
23+
ป.ตรี ตามโครงสร)าง
23+
ป.ตรี ตามโครงสร)าง
20+ ไม<จํากัดวุฒิ ตามโครงสร)าง
18+ ปวช.-ปวส. ตามโครงสร)าง
23+ ไม<จํากัดวุฒิ ตามโครงสร)าง
18+ ปวช.-ปวส. ตามโครงสร)าง
23+ ปวส. - ป.ตรี ตามโครงสร)าง
20+
ม.3+ ตามโครงสร)าง

เงื่อนไข / สวัสดิการ
สาขาอุตสาหการหรือที่เกี่ยวข)อง
สาขาออกแบบหรือที่เกี่ยวข)อง
สาขาออกแบบหรือที่เกี่ยวข)อง

ประเภทกิจการ
ผลิตหลังคาไฟเบอรกลาส
และอุปกรณตกแต<งยานยนต

สาขายานยนต
สาขายานยนต
สาขาบัญชี
มีใบอนุญาตขับรถยนต

มี โอที, ปรับค<าจ)างประจําปE, เบี้ยขยัน ค<าครองชีพ โบนัสประจําปE, ประกันสังคม/กองทุนทดแทน, เงินช<วยเหลือฌาปนกิจ, ชุดฟอรม
รถรับส<งพนักงานในเขตกทม, ร)านค)าสวัสดิการและร)านอาหารราคาถูก, สัมภาษณผ<านรับเข)าทํางานทันที, ไม<เสียค<าใช)จ<ายในการสมัครงาน
7 โรงแรมท็อปแลนด พลาซ<า
68/33 ถ.เอกาทศรถ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-247800

1.ฟร)อนทแคชเชียร
2.พนักงานต)อนรับ
3.บริกร
4.บารน้ํา
5.เจ)าหน)าที่สระน้ํา
6.แคชเชียรห)องอาหาร

2
2
3
3
1
3

ช/ญ
ช
ช/ย
ช
ช
ญ

23+
23+
18+
18+
18+
18+

ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3+
ม.3+
ไม<จํากัด
ม.6+

340/วัน ทุกตําแหน<งมีประกันสังคมให)
340/วัน
340/วัน
340/วัน
340/วัน
340/วัน

บริการห)องพัก

ประกาศตําแหนงงานวางตางจังหวัด
ประจําเดือน เมษายน 2560
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลําดับ
ชื่อสถานประกอบการ
9 บ.รักษาความปลอดภัย การดฟอรซ
(ประเทศไทย) จํากัด
1780 อาคารเตียวฮงบางนา ก.ม.5
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
โทร. 086-7721476

ตําแหนงงาน
1.เจ)าหน)าที่รปภ.
2.หัวหน)าหน<วย

10 บริษัท โดลไทยแลนด จํากัด
1.ช<างซ<อมบํารุง ช<างไฟฟา ช<างเชื่อม
180 ม.4 ต.หนองพลับ
ช<างไฟฟาระบบทําความเย็น ช<างกลึง
ช<างเขียนแบบ (แผนกวิศวกรรม)
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
โทร.032-618111 ต<อ 42769/418182.ช<างซ<อมบํารุงเครื่องจักร
(แผนกบรรจุหีบห<อ แผนกการจัดการ
สินค)าคงคลัง แผนกบรรจุกระปhอง)

จํานวน
50

เพศ
ช
ญ
ช
ญ

อายุ
18-50
18-45
18-50
18-45

วุฒิ
ไม<จํากัด

20

ช

20+

ปวช.
ปวส.

20

ช

20+

ปวช.
ปวส.

50

ไม<จํากัด

คาจ!าง
เงื่อนไข / สวัสดิการ
ประเภทกิจการ
469-521 สามารถเลือกหน<วยงานที่ต)องการได) รักษาความปลอดภัย
วันหยุดพักร)อน6วัน วันหยุดประเพณี
469-521 ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
ประกันชีวิต เงินเกษียณประเพณี
***ผู)ชายสูง 160 ซ.ม.ขึ้นไป***
***ผู)หญิงมีบุคลิกดี***
11,000 ช<างยนต ช<างกล ช<างไฟฟากําลัง
12,000 อุตสาหการ ช<างกล ช<างเชื่อม
เขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข)อง
11,000 ช<างยนต ช<างกล ช<างไฟฟา
12,000 หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ

ผลิตสับปะรดและผลไม)
ตามฤดูกาลและผลไม)แปรรูป
บรรจุกระปhองและถ)วย
พลาสติกส<งออกต<างประเทศ

หอพักพนักงาน,กองทุกสํารองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต,รถรับส<ง,โบนัสประจําปE,ชุดพนักงานและ
อุปกรณการทํางาน,งานเลี้ยงสังสรรค กิจกรรรมประจําปE,วันหยุดประจําสัปดาห 1 วัน
รวม

38 ตําแหน<ง

จํานวน 676 อัตรา

**ก่อนสมัครงานทุกครังกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร 0-5561-0218-9 ก่อนทุกครังเพราะตําแหน่งงานมีการเคลื่อนไหวอยู ่ตลอดเวลา**
*** นอกจากนียังมีตาํ แหน่งงานว่างจากบริษัทต่างๆ อีกมากมาย ท่านสามารถดูตําแหน่งงานว่างเพิ่มเติมได้ท่ี สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย โทร.0-5561-0218-9

