
ชือ่สถานประกอบการ บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   131 หมูท่ี่ 1 ถนนพษิณุโลก-เด่นชยั ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000 โทรศัพท์ 055-429429 

ประเภทกจิการ จ าหน่ายรถยนต์โตโยต้าและศูนย์บริการ ซ่อมบ ารุงรถยนต์

จ านวน วฒิุการศึกษา/ อัตรา เงือ่นไข - สวสัดิการ/ความต้องการอ่ืนๆ
(อัตรา) สาขาวชิา ค่าจา้ง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างยนต์ 5 ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 9,150 บ./เดือน **ทกุต าแหนง่มีประกันสังคม

ช่างช่อมสีและตัวถงัรถยนต์ 5 ชาย 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 10,000+ บ./เดือน เมือ่บรรจุงานแล้ว ส้ินปมีีโบนสั**

ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกบัญชี 1 ชาย/หญิง 35 ปี ขึน้ไป ป.ตรี บัญชีฯ 10,000+ บ./เดือน กองทนุส ารองเล้ียงชีพ/ชุดฟอร์ม/ผลตอบแทนไตรมาส

เจา้หน้าทีบ่ัญชี/การเงิน 1 ชาย/หญิง 25-40 ปี ปวส.บัญชี 10,000 บ./เดือน

พนักงานธุรการ 5 หญิง 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 9,150 บ./เดือน

เจา้หน้าทีป่ระกนัภัย 7 หญิง 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 9,150 บ./เดือน

เจา้หน้าทีก่ราฟฟิก (ด่วน) 1 ชาย/หญิง 25-35 ปี ป.ตรี คอมฯ 10,000+ บ./เดือน ดูแลเว็บไซค์ของบริษัท,ออกแบบโฆษณาส่ิงพิมพ์

จนท.คอมฯและสารสนเทศ (ด่วน) 1 ชาย 25-35 ปี ป.ตรี คอมฯ 10,000+ บ./เดือน ดูแลตรวจสอบมาตราฐาน Sevver เครือขา่ยคอม/ซ่อมแซม คอมฯและ Network เบื้องต้น

ทีป่รึกษาการขาย 20 ชาย/หญิง 25-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 10,000+ บ./เดือน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์          

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ช่ือต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท มิตซู อุตรดิตถ์ จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   159 หมูท่ี่ 5  ถนนสายเอเชยี ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000 โทรศัพท์ 055-411881 ต่อ 0

ประเภทกจิการ ธุรกิจค้ารถยนต์และศูนย์บริการ

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย/ 10 ชาย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 9,150 บ./เดือน  - เงินเดือน + ค่าคอมมชิชั่น/ - สวัสดิการ ของบริษัท

ทีป่รึกษาการขาย  - ใช้คอมพิวเตอร์ได้ / - ขบัรถได้

 - จ าหน่ายรถยนต์/รถจกัรยานยนต์

พนักงานล้างรถ 1 ชาย 20 ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดัวุฒิ 9,150 บ./เดือน

พ.ทีป่รึกษางานบริการ 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 9,150 บ./เดือน  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

พ.ประดับยนต์ 1 ชาย 20 ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดัวุฒิ 9,150 บ./เดือน  - ติดฟิมล์/เคร่ืองเสียง

ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ชาย 20 ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดัวุฒิ 9,150 บ./เดือน  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างซ่อมรถจกัรยานยนต์ 2 ชาย 20 ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดัวุฒิ 9,150 บ./เดือน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์         

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช่ืนชมทวีทรัพย์
ที่ต้ัง เลขที่   271-272  หมูท่ี่ 1  ต าบลน้ าริด อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-428247

ประเภทกจิการ ศูนย์กระจายสินค้า เนสเล่

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย (เซลล์) 10 ชาย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ม.6 305.-/วัน สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์         

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แดงนวรัตน์ 
ที่ต้ัง เลขที่   93/1  ถนนสมานมิตร ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-832288 ต่อ 0

ประเภทกจิการ โรงแรมโอยูเอ็ม

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานต้อนรับ 3 หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 305 บ./วัน  - ยกเว้น เอกครุศาสตร์

 - มปีระกนัสังคม

แมบ่้าน 3 หญิง 30-55 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - มปีระกนัสังคม

ช่างประจ าโรงแรม 2 ชาย 20-50 ปี ปวส.-ป.ตรี 305 บ./วัน

พนักงานขบัรถ 2 ชาย 20-50 ปี ไม่จ ากดั 305 บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์         

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา
ที่ต้ัง เลขที่   11  ถนนเจษฎาบดินทร์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000 โทรศัพท์ 055-832768 ต่อ 0

ประเภทกจิการ รับเหมาก่อสร้าง

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พ.ขบัรถเกรด/รถสิบล้อ 5 ชาย 18-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 305 บาท/วัน  - ประกันสังคม / วันหยุดประจ าปี

วิศวกรควบคุมโครงการ 2 ชาย 23-45 ปี ป.ตรี (วิศวฯโยธา) 305 บาท/วัน  - ประกนัสังคม /ใช้โปรแกรม ออโต้แคท ได้

พีเ่ล้ียงเด็ก 1 หญิง 18-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 305 บาท/วัน  - ประกันสังคม / วันหยุดประจ าปี

ช่างควบคุมงาน 2 ชาย 23-45 ปี ปวช.-ป.ตรี 305 บาท/วัน  - ประกนัสังคม /ขบัรถได้ (ถา้มีรถส่วนตัวจะพจิารณาเป็นพเิศษ)

แมบ่้าน 2 หญิง 18-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 305 บาท/วัน  - ประกันสังคม / วันหยุดประจ าปี

พนักงานธุรการ 5 หญิง 18-45 ปี ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา 9,150 บาท/ด.  -ประกนัสังคม

พนักงานขบัรถ 1 ชาย 23-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 305 บาท/วัน  - ประกันสังคม / วันหยุดประจ าปี

พนักงานบัญชี 5 หญิง 18-45 ปี ปวช.-ป.ตรี บญัชี,คอมฯ 9,150 บาท/ด.  -ประกนัสังคม

คนสวน 1 ชาย 23-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 305 บาท/วัน  - ประกันสังคม / วันหยุดประจ าปี

ฝ่ายจดัซ้ือ 5 หญิง 18-45 ปี ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา 9,150 บาท/ด.  - ประกันสังคม / วันหยุดประจ าปี

โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์         

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชอกมลรัตน์
ที่ต้ัง เลขที่   825  ถนนย่านศิลาอาสน์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000 โทร.055-832768

ประเภทกจิการ รับเหมาก่อสร้าง

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานธุรการ 5 หญิง 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 305 บาท/ว. สวสัดิการ

 - ประกันสังคม

พนักงานบัญชี 5 หญิง 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 305 บาท/ว.  - วันหยุดประจ าปี

(บญัชี,คอมฯ)

เงื่อนไข

พ.ขบัรถสิบล้อ/รถเกรด 5 ชาย 18-45 ปี ม.3-ป.ตรี 305 บาท/ว.  - ขยัน / มีความรับผิดชอบ / อดทน

 - พ.ขับเคร่ืองจักร+พ.ขับรถสิบล้อ หากมีใบอนญุาต

พนักงานขบัเคร่ืองจกัร 5 ชาย 18-45 ปี ม.3-ป.ตรี 305 บาท/ว.  - ขับรถ จะพิจารณาเปน็พิเศษ

ฝ่ายจดัซ้ือ 5 หญิง 18-35 ปี ปวช.-ปริญญา 305 บาท/ว.  - โอที ประกนัสังคม เงินประกนั

โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์          

อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กฤษณาอาภรณ์ อุตรดิตถ์
ที่ต้ัง เลขที่   154  หมูท่ี่ 1  ถนนบรมอาสน์ ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-442899

ประเภทกจิการ จ าหน่ายเสือ้ผ้าส าเร็จรูปและอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานออกแบบ 1 ชาย/หญิง 20ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไปทกุสาขา 305 บ./วัน  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หวัหน้าช่างสกรีน 1 ชาย/หญิง 20ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไปทกุสาขา 305 บ./วัน  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานสกรีน 1 ชาย/หญิง 20ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไปทกุสาขา 305 บ./วัน  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์         

อายุชือ่ต าแหน่งงาน เพศ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท  อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันต้ึง  จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   180  หมูท่ี่ 5  ถนนพษิณุโลก-เด่นชยั  ต าบลป่าเซ่า  อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-441091

ประเภทกจิการ จ าหน่ายรถยนต์ - ซ่อมรถยนต์

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ทีป่รึกษาการขาย 4 ชาย 20 ปี ขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 9,150 บ.-/เดือน  - ขบัรถได้  (มใีบขบัขี่)

(ทุกสาขา)  - มปีระสบการณ์ด้านการขาย

พนักงานบัญชี 1 หญิง 25 ปี ขึน้ไป ปวส.บัญชี 9,150 บ.-/เดือน  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขบัรถยนต์ 2 ชาย 23-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 9,150 บ.-/เดือน  - ขบัรถได้  (มใีบขบัขี่)

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ นกการช่าง
ที่ต้ัง เลขที่   32/3  หมูท่ี่ 3  ถนนหนองผา ซอย 4/1   ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  086-2047179

ประเภทกจิการ กระจกอลูมเินียม เหล็กดัด สแตนเลส

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างเชื่อมสแตนเลส 2 ชาย 18-35 ปี ไมจ่ ากดั 350 บ./วัน  - มปีระสบการณ์

 - ทดลองงาน

เด็กฝึกงาน 1 ชาย 25-35 ปี ไมจ่ ากดั 280 บ./วัน  - ก าลังย้ายที่อยู่
หรือ สามารถติดต่อที่เบอร์ -

ชั่วโมงละ 40 บ.

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์         

อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท น่ิมซ่ีเส็งลิสซ่ิง จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   2/34  ถนนเจริญธรรม ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000 โทรศัพท์ 091-0690700,085-6950219 

ประเภทกจิการ ไฟแนนซ์ (ตรงข้ามวัดคลองโพธิ์)

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานปฏิบัติการ 2 ชาย 21-30 ปี ม.6,ปวช.-ป.ตรี 305 บ./วัน ชุดฟอร์ม

ทุกสาขา ประกนัสังคม

สวัสดิการตามระเบียบของบริษัท

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท เฮงลิสซ่ิง จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   136/11  หมูท่ี่ 13  ต าบลฝายหลวง  อ าเภอลับแล จังหวัดอตุรดิตถ ์53130 โทรศัพท์ 055-431317

ประเภทกจิการ ไฟแนนซ์

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานวิเคราะหสิ์นเชื่อ 1 ชาย/หญิง 25 ปี ขึน้ไป ปวส.ขึน้ไป 9,150 บ./ด.  - ประกนัสังคม

 - โบนัสประจ าปี

ผู้จดัการวิเคราะหสิ์นเชื่อ 1 ชาย/หญิง 25 ปี ขึน้ไป ปวส.ขึน้ไป 12,000 บ./ด.  - ชุดฟอร์ม

โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท คูลเฮ้ารับสร้างบ้าน จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   304  หมูท่ี่ 3  ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000 โทรศัพท์ 055-444100

ประเภทกจิการ รับเหมาก่อสร้าง

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ปิดรับสมัคร

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์         

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท เค.ซี. เมททอลชีท จ ากัด (มหาชน)
ที่ต้ัง เลขที่   24/3  หมูท่ี่ 8  ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 093-3207776

ประเภทกจิการ โครงสร้างเหล็กส าเร็จรูป

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 1 หญิง 22-32 ปี ปวส.-ป.ตรี 305 บ./วัน  - ขบัขีร่ถยนต์เกยีร์ธรรมดาได้/มใีบขบัขี่

ทุกสาขา  - มปีระกนัสังคม

ฝ่ายผลิตและขนส่ง 1 ชาย 21-35 ปี ป.6 ขึน้ไป 305 บ./วัน  - ขบัรถยนต์ได้

 - มใีบอนุญาต ประเภท 

 - ผ่านเกณฑ์ทหาร

 - มปีระกนัสังคม

 - ถา้มใีบขบัขีป่ระเภท  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชัชวาลรีสอร์ท
ที่ต้ัง เลขที่   284   หมูท่ี่ 5   ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000   โทรศัพท์ 055-411455

ประเภทกจิการ ห้องพัก

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

แม่บา้น 1 หญิง 20 ป ีขึน้ไป ไม่จ ากัด 305 บ./วัน  - ซักผ้า ท าความสะอาดหอ้งพัก

 - มปีระกนัสังคม

 - เวลาท างาน .-. น.

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชา ย.ูอี.ซี.
ที่ต้ัง เลขที่   146/103   ถนนอนิใจมี ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-416143

ประเภทกจิการ โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชา

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ครูภาษาองักฤษ 3 ชาย/หญิง 22 ปีขึน้ไป ปริญญาตรี 305 บาท/วัน ชุดท างาน, ประกนัสังคม

เลขานุการ 3 หญิง 22 ปีขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 305 บาท/วัน ชุดท างาน, ประกนัสังคม

แมบ่้าน 3 หญิง 20 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 305 บาท/วัน ชุดท างาน, ประกนัสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ยศสรัลโลหะกิจและแทรคเตอร์
ที่ต้ัง เลขที่   1 หมู่ที่ 1 ถนนพษิณุโลก-เด่นนชัย ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวัดอตุรดิตถ์ 53000  โทรศัพท์  055-429234

ประเภทกจิการ งานโลหะ-ซ่อมเครื่องจักรกลหนัก

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างกลึง 1 ชาย 20-45 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - อตัราค่าจา้งเพิม่ขึน้อยู่ทีค่วามสามารถ

 - มปีระกนัสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท ศักด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)
ที่ต้ัง เลขที่   49/47  ถนนเจษฎาบดินทร์  ต าบลท่าอฐิ  อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์ 055-444495 ต่อ 235-238

ประเภทกจิการ สถาบันการเงิน

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พ.วิเคราะหสิ์นเชื่อ 10 ชาย/หญิง 22-30 ปี ปริญญาตรี 12,000 บาท/ด. ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว มปีระกนัอบุัติเหตุ, 

ทุกสาขา ประกนัสังคม ค่าครองชีพ, ทีพ่ักฟรี, เงินบ าเหน็จ

เมือ่เกษียณ กองทุนสวัสดิการต่าง ๆ โบนัส

กองทุนเล้ียงชีพ

แมบ่้าน 1 หญิง 35-55 ปี ไมจ่ ากดั 12,000 บาท/ด.  - ต าแหน่งแม่บ้าน ติดต่อ คุณ จนิตณาฯ 

   - โดยตรง

 - ท างาน กรุงเทพฯ / - กนิ-อยู่ กบันายจา้ง

 - ลาได้  วัน/เดือน

 - มปีระกนัสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ หจก.ช้ันสุพัฒน์ รุ่งเรือง (คณะบุคคลคนรักก๋วยเต๋ียว)
ที่ต้ัง เลขที่   22/6   ถนนอนิใจมี  ต าบลท่าอฐิ  อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-411090

ประเภทกจิการ ผลิตและจ าหน่ายเส้นก๋วยเต๋ียว

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด 1 ชาย/หญิง 25-45 ปี ป.ตรี 20,000 บ./เดือน มีความเป็นผู้น า/มีประสบการณ์ด้านการตลลาดและขาย

ขบัรถยนต์ได้ ออกต่างจังหวัดได้

พนักงานขายในจงัหวัด 1 ชาย/หญิง 20-45 ปี ม.6 ขึน้ไป 12,000 บ./เดือน มีค่าคอมมิชชัน่จากการขาย  มีใจรักในงานขายและการบริการ

ออกต่าง จว.ได้ (แพร่ พษิณุโลก ล าปาง และใกล้เคียง)

พนักงานขายต่างจงัหวัด 1 ชาย/หญิง 20-45 ปี ม.6 ขึน้ไป 12,000 บ./เดือน มีค่าคอมมิชชัน่จากการขาย  มีใจรักในงานขายและการบริการ

ออกต่าง จว.ได้ (แพร่ พษิณุโลก ล าปาง และใกล้เคียง)

จนท.ควบคุมคุณภาพและ 2 ชาย/หญิง 20-45 ปี ป.ตรี ขึน้ไป 12,000 บ./เดือน รู้ระบบ GMP&HACCP ISO  การผลิต การทดลอง

พัฒนาผลิตภัณฑ์ มีประสบการณ์งานควบคุมคุณภาพ

ผจก.ฝ่ายบัญชีการเงิน 1 หญิง 30-35 ปี ป.ตรี บัญชี 15,000 บ./เดือน มคีวามรู้ด้านบัญชี / มปีระสบการณ์ด้านบัญชี

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ หจก.ช้ันสุพัฒน์ รุ่งเรือง (คณะบุคคลคนรักก๋วยเต๋ียว)
ที่ต้ัง เลขที่   22/1   ถนนอนิใจมี  ต าบลท่าอฐิ  อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-411090

ประเภทกจิการ ผลิตและจ าหน่ายเส้นก๋วยเต๋ียว

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานฝ่ายผลิต 4 ชาย/หญิง 18-40 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 320.-บาท/วัน ขยัน อดทน มีความรอบคอบ

ฝ่ายผลิตชาย  อัตรา ค่าจ้าง  บ/วัน

ฝ่ายผลิตหญิง  อัตรา ค่าจ้าง  บ/วัน

พ.จดัส่งสินค้า 2 ชาย 25-40 ปี ไมจ่ ากดั 400 บ./วัน มีใบอนญุาตขับขีร่ถจักยานยนต์และรถยนต์

จนท.ส่งเสริมการขาย 2 ชาย/หญิง 25-45 ปี ปวส. ขึน้ไป 320 บ./วัน น าเสนอการขาย มนษุยสัมพันธ์ มีใบอนญุาตขับขีร่ถยนต์

/การตลาด

เจา้หน้าที ่IT 1 ชาย 23-30 ปี ป.ตรี วิศวคอมฯ 12,000 บ./เดือน มีพื้นฐาน การซ่อม/ประกอบคอมฯ/ดูแลปร้ินเตอร์ ฯลฯ

หรือ วิทยาการคอมฯ มีความรู้ ภาษา PHP,HTML,SQL พพิจารณาเปน็พิเศษ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ช่างมิตรการไฟฟ้า
ที่ต้ัง เลขที่   20/2  ถนนสุขเกษมใน  ต าบลท่าอฐิ  อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  081-8877906,055-414729

ประเภทกจิการ จ าหน่ายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 20-30 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ ตามตกลง มปีระกนัสังคม / OT

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 3 ชาย 20-35 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 305 บาท/วัน มปีระกนัสังคม  / OT

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ที่ต้ัง เลขที่   21/7-9  ถนนส าราญร่ืน ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-412472

ประเภทกจิการ จ าหน่ายเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส านักงาน

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

 - ทุกต าแหน่ง

พ.ฝ่ายขาย สาขา พิษณุโลก 4 ชาย/หญิง 20+ขึน้ไป ปวช. ทุกสาขา 305.บ-/วัน  - ลาพักร้อน  วัน,ลากจิ  วัน,ลาป่วย  วัน

 - เงินออมสะสมพนักงาน

 - ลาคลอดส าหรับพนักงานหญิง  เดือน

 - ลาดูแลบุตรส าหรับพนักงานขาย  วัน

 - ลารับปริญญา  วัน /  - ลาบวช  วัน

 - ประกนัสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ์ จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   145  หมูท่ี่ 8  ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-442127-30,081-9723134 ฝ่ายบุคคล

ประเภทกจิการ จ าหน่ายรถยนต์นิสสันและศูนย์บริการ

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 10 ชาย/หญิง 20-40 ปี ม.6 ขึน้ไป 9,150.-/เดือน  - คอมมชิชั่น /  - มปีระกนัสังคม 

 - ขบัรถยนต์ได้ / - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 - หยุดวันอาทิตย์   - หยุดวันนักขตัฤกษ์

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โรงเลื่อยจักรท่าเสา
ที่ต้ัง เลขที่   30  หมูท่ี่ 7  ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-412483 ต่อ 22

ประเภทกจิการ จ าหน่ายไมแ้ปรรูป, เฟอร์นิเจอร์

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

จนท.ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ชาย/หญิง 28-55 ปี ป.ตรี 18,000 บ./เดือน  - มีประสบการณ์ท างานเร่ืองความปลอดภัย

(จป.วิชาชีพ) สาขาอนามยัและ    ในการท างานจะพิจารณาเปน็พิเศษ

ความปลอดภัย  - มีประกันสังคม

 - เบี้ยขยัน

พนักงานขบัรถ 1 ชาย 20-45 ปี ไมจ่ ากดั 400 บ./วัน  - มีใบขับขี/่เดินทางไปกรุงเทพฯได้

โฟร์แมน 2 ชาย 20-45 ปี ปวส. 400 บ./วัน  -ท างานในกรุงเทพฯได้ /มีเบี้ยเล้ียงต่อวัน

พนักงานฝ่ายขาย 3 ชาย/หญิง 25 ปีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 305 บ./วัน  - มีประสบการณ์ /ใช้ ms.excell ได้/สามารถท า OT ได้

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท แพร่ยนตรการเซลล์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
ที่ต้ัง เลขที่   161 หมูท่ี่ 1 ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทร.055-479982-4

ประเภทกจิการ จ าหน่ายรถยนต์ซูซุกิและศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ทีป่รึกษาฝ่ายขาย 6 ชาย/หญิง 25-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 305 บ./วัน  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มค่ีาคอมมชิชั่น

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ วัฒนาสินเซอร์วิส
ที่ต้ัง เลขที่   233  ถนนบรมอาสน์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  081-9310203

ประเภทกจิการ ซ่อมรถยนต์ยุโรป และจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างยนต์ 2 ชาย 21-50 ปี ปวช.-ปวส. 9,150-12,000 บ/ด  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยช่างยนต์ 2 ชาย 21-50 ปี ปวช.-ปวส. 9,150-12,000 บ/ด  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   442  ถนนรามค าแหง  แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10220  โทรศัพท์ 085-4885439, 086-3638617 (สมัครงาน 02-9170000)

ประเภทกจิการ จ าหน่ายเครื่องส าอาง

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ผู้จดัการเขต ประจ า

จ.อตุรดิตถ์ 5 หญิง 20-40 ปี ปวส. ขึน้ไป 9,150 บาท/เดือน  - ค่าน้ ามนัรถยนต์  , บาท/เดือน

 - ค่าโทรศัพท์   , บาท/เดือน

 - ค่าอนิเตอร์เน็ต  บาท/เดือน

 - ค่าคอมมชิชั่น

 - รางวัลการขาย

 - โบนัส

 - ท่องเทีย่วต่างประเทศ

 - รถยนต์ประจ าต าแหน่ง

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ใจนวนก่อสร้าง
ที่ต้ัง เลขที่   248 หมูท่ี่ 6   ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-407038  (ใกล้กบัโรงงานน้ าตาลไทยเอกลักษณ์)

ประเภทกจิการ รับเหมาก่อสร้าง

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

วิศวกรควบคุมงาน 1 ชาย/หญิง 25-55 ปี ปริญญาตรี 305 บ./วัน  - ขบัรถยนต์ได้/ - มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์

(สาขาวิศวกรโยธา) ไมร่ะบุสาขา หรือตามประสบการณ์  - มปีระกนัสังคม/ - ทดลองงาน  เดือน

 - ปรับค่าจา้งขึน้ ถา้ผ่านการทดลองงาน

พ.ขบัรถแบลคโฮ 1 ชาย 20-55 ปี ไมจ่ ากดั 350 บ.ขึน้ไป/วัน

พ.รถโม/่รถพ่วง 1 ชาย 20-55 ปี ไมจ่ ากดั 350 บ.ขึน้ไป/วัน  - ค่าเทีย่ว / ต้องใบขบัขีป่ระเภท  

ช่างควบคุมงาน 1 ชาย/หญิง 25-55 ปี ปวส. 305 บ./วัน

(โฟร์แมน) ไมร่ะบุสาขา หรือตามประสบการณ์

พนักงานธุรการ 1 ชาย/หญิง 18-55 ปี ไมร่ะบุ 305 บ./วัน  - สามารถขบัรถยนต์ได้

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท น้ าตาล ต.ประเสริฐ จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   151 หมูท่ี่ 6  ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  084-6222234

ประเภทกจิการ ค้าปลีก-ค้าส่ง น้ าตาลทราย

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขบัรถบรรทุก 5 ชาย 30 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 15,000 บ./ด.ขึน้ไป  - มีใบขับขี ่ประเภท ,

 - สามารถแบกน้ าตาล ขนาด  กก. ได้

 - ซ่ือสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา

 - ประกันสังคม เบี้ยขยัน

พนักงานธุรการ 1 หญิง 18-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 305 บ./วัน  - ซ่ือสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา

บริหารธุรกจิ หรือ  - ประกันสังคม เบี้ยขยัน

สาขาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามตกลง  - ผ่านการทดลองงาน บรรจุเปน็พนกังานของบริษัท

 - ซ่ือสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา

 - ประกันสังคม เบี้ยขยัน

 - ผ่านการทดลองงาน บรรจุเปน็พนกังานของบริษัท

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

เพศ อายุชือ่ต าแหน่งงาน



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพบดินทร์คอมพิวเตอร์
ที่ต้ัง เลขที่   131/21-22  ถ.บรมอาสน์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-832333

ประเภทกจิการ จ าหน่าย ติดต้ัง ระบบ คอมพิวเตอร์

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างอเิลกทรอนิกส์ 1 ชาย 20-35 ปี ปวช.ขึน้ไป 305 บ./วัน  - มปีระกนัสังคม

สาขาอเิลกทรอนิกส์

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   1/31-33  ถ.ส าราญร่ืน ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-414229,055-414180

ประเภทกจิการ ซ้ือ-ขาย-ซ่อม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ฝ่ายขาย (Sales) 3 ชาย/หญิง 20 ปี ขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 305.-/วัน  - มปีระกนัสังคม

 - มชีุดฟร์อม

 - มคีวามรู้ด้านสินค้าไอที และโมบาย

ประชาสัมพันธ์ขาย 4 ชาย 20 ปี ขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 305.-/วัน  - ขบัรถยนต์ได้

 - มปีระสบการณ์ รายได้ , ต่อเดือน 

   ไมร่วมคอมมชิชั่น

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

เพศ อายุชือ่ต าแหน่งงาน

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซ่ิง จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   249/3-4  ถนนบรมอาสน์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-411772-4

ประเภทกจิการ ไฟแนนซ์รถยนต์

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

เจา้หน้าทีสิ่นเชื่อ 1 ชาย 25-30 ปี ป.ตรี 9,500 บ.-/เดือน เงื่อนไข

สาขาพิชัย  (ทุกสาขา)  - ขบัรถยนต์ได้  มใีบขบัขีร่ถยนต์ 

 - ต้องการคนในพืน้ที ่ของต าแหน่งนัน้ๆ

เจา้หน้าทีสิ่นเชื่อ 2 ชาย 25-30 ปี ป.ตรี 9,500 บ.-/เดือน สวสัดิการ

สาขาอตุรดิตถ์  (ทุกสาขา)  - ค่าคอมมชิชั่น 

 - โบนัส

 - ต้องการคนในพืน้ที ่ของต าแหน่งนัน้ๆ

 - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - ค่าการตลาด+เบีย้เล้ียง

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท ไทยประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ผู้จัดการภาคพิศาล ชูพาณิชสกุล

ที่ต้ัง เลขที่   269/11  ถนนบรมอาสน์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 081-9078070, 095-6346513

ประเภทกจิการ ประกันชีวิต

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

เจา้หน้าทีก่ารตลาด 5 ชาย/หญิง 25-40 ปี ปวส.ขึน้ไป 20,000 บ.-/เดือน มีประกันอุบติัเหตุ, โบนสัประจ าเดือน

การตลาด โบนสัประจ าป,ี มีโอกาสทอ่งเที่ยวในและต่างประเทศ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท หล่อวัฒนา จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   16/1  หมูท่ี่ 4  ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-448787-8

ประเภทกจิการ ผลิตและจ าหน่ายดินขาว

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ (ทุกต าแหน่ง)

ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 20-40 ปี ปวช. ขึน้ไป ไฟฟ้า 305-500 บ./วัน  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาอัตราค่าจ้างเปน็พิเศษ

 - มีประกันสังคม,เบี้ยขยัน,บา้นพัก,ประกันชีวิต,

   โบนสัประจ าป ี

 - สวัสดิการของบริษัท

จนท.ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ชาย 30-45 ปี ปวส.ขึน้ไป 15,000 บ./ด.  - มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย

เทคนิคขัน้สูง  - ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ ขัน้สูง

พนักงานขบัรถโฟล์คลิฟท์ 1 ชาย 23-45 ปี ม.6/ปวช. ขึน้ไป 305บ./วัน  - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หรือ มีประสบการณ์  - มีประกันสังคม,เบี้ยขยัน,โบนสัประจ าปี

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ร้าน กิจมงคล
ที่ต้ัง เลขที่   269/6 ถนนบรมอาสน์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-441818

ประเภทกจิการ จ าหน่ายเต้นท์ผ้าใบทุกชนิด

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างเชื่อม 5 ชาย 18-55 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - อาหารกลางวันฟรี

 - ประกันสังคม

นร./นศ. 5 ชาย 18 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั ชม.ละ 40 บาท  - อาหารกลางวันฟรี

ท างานช่วงปิดภาคเรียน

พนักงานขาย 3 ชาย/หญิง 18-55 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - ถ้ามีรถยนต์เปน็ของตนเองจะพิจารณาเปน็พิเศษ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โรงสียิ้มบุญมา
ที่ต้ัง เลขที่   256  หมูท่ี่ 7  ต าบลวังกะพี้ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-494509

ประเภทกจิการ โรงสีข้าว

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขบัรถพ่วง 1 ชาย 18-45 ปี ไมจ่ ากดั 9,150 บ./เดือน มีประกันสังคม 

โอท ี ค่าล่วงเวลา เบี้ยเล้ียง

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พี.ไอซ์ (2556)
ที่ต้ัง เลขที่   148/1  หมูท่ี่ 8 ถนน พษิณุโลก-เด่นชยั ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-479997

ประเภทกจิการ โรงน้ าแข็ง

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ฝ่ายผลิต 2 ชาย/หญิง 19-30 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  ท างาน . น.-. น.

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท โกลเด้น โกลด์ กรุ๊ป จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   1/36  ถนน ส าราญร่ืน ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-411991,055-414820

ประเภทกจิการ ค้าขายทองค าแท่ง-รูปพรรณ อัญมณี

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 2 ชาย/หญิง 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี. 9,150บ.+/เดือน  - มค่ีาคอมมชิชั่น

(คอมฯ/บญัชี/การตลาด)  - หยุดวันอาทิตย์

 - ท างาน .-. น.

จนท.คอมพิวเตอร์ 1 ชาย/หญิง 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี. 10,000บ.+/เดือน  - มปีระกนัสังคม

(คอมพิวเตอร์/คอมธุรกจิ)  - สามารถใช้ MS.OFFICE ได้

 - ปรับเงินเดือนขึน้ทุก  เดือน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

อายุ



ชือ่สถานประกอบการ เอส.ว.ีเค. รวมจักร
ที่ต้ัง เลขที่   6  หมูท่ี่ - ถนน เพลินฤดี ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-443036

ประเภทกจิการ จ าหน่ายจักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรม และอะไหล่

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 2 ชาย/หญิง 25-35 ปี ม.6,ปวช.-ป.ตรี 305 บ./วัน  - มคีอมมชิชั่น

 - ประกนัสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ หจก.ยคูอมก๊อปป้ีเซอร์วิส
ที่ต้ัง เลขที่   15/2-3 ถนน เจษฎาบดินทร์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-830762 ต่อ 0

ประเภทกจิการ จ าหน่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร-อุปกรณ์ส านักงาน 

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างคอมพิวเตอร์ 5 ชาย 20-35 ปี ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 305 บ./วัน  - มปีระกนัสังคม

 - สามารถท างานล่วงเวลาได้

 - ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ หจก.ลิ้มเจริญยางยนต์
ที่ต้ัง เลขที่   33/23 ถนนพาดวารี ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  055-412723

ประเภทกจิการ จ าหน่ายและบริการเก่ียวกับยางรถยนต์และซ่อมช่วงล่าง

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

เงือ่นไข

พนักงานบัญชี 1 หญิง 18-30 ปี ปวช.-ปวส บัญชี 305.-บาท/วัน  - ขับรถยนต์ได้และมีใบอนญุาตขับขีจ่ะพิจารณาเปน็พิเศษ

หรือเทียบเท่า

สวัสดิการ

 - โบนสัตรุษจีน              - ชุดฟอร์ม-รองเทา้ ฟรี

 - บริการอาหารกลางวัน    - หยุดวันอาทติย์

 - มีประกันสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ เหมยกวาง บีทาเก้นอุตรดิตถ์
ที่ต้ัง เลขที่   652  ถนน ส าราญร่ืน ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000  โทรศัพท์  085-7255922

ประเภทกจิการ ศูนย์นมเปรี้ยว บีทาเก้น

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 15 ชาย/หญิง 20 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 400/วัน  - ประกนัอบุัติเหตุ/ประกนัชีวิต/ทุนการศึกษา

 - โบนัส  คร้ัง/ปี

 - ชิงทุนการศึกษาบุตร

 - หยุดวันอาทิตย์

 - ส่งนมตามร้านค้าและบ้านลูกค้า

 - ท างานในพืน้ทีอ่ าเภอ ในจงัหวัดอตุรดิตถ์

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ หจก.ชาบูอินด้ี อุตรดิตถ์
ที่ต้ัง เลขที่   TT การ์เด้น ถนนเจษฎาบดินทร์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวัดอตุรดิตถ์ 53000  โทรศัพท์ 055-049206

ประเภทกจิการ ร้านอาหาร

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

 - มปีระกนัสังคม

พนักงานประจ าครัว 1 ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 305 บ./วัน เบีย้ขยัน เดือนละ  บาท

เงื่อนไข

ทุกต าแหน่งท างานเป็นกะ

กะแรก : ท างานเวลา .-. น.

กะสอง : ท างานเวลา .-. น.

กะสาม : ท างานเวลา .-. น.

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ



ชือ่สถานประกอบการ หจก.กังสดาลการโยธา
ที่ต้ัง เลขที่   9/6 หมู่ที ่3  ถนน - ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 53110  โทรศัพท์ 081-9804612  Fax.055-479911

ประเภทกจิการ รับเหมาก่อสร้าง

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

 - มีค่าล่วงเวลาให ้(คิดเปน็ช่วงโมง)

พนักงานขบัรถ 10 ล้อ 2 ชาย 18ปี ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 9,500 บ./ด.  - เนน้ประสบการณ์การท างาน และมีความรับผิดชอบ

 (ไมม่พี่วงท้าย)  - มีที่พัก อาหาร ใหท้ี่ส านกังาน อ.น้ าปาด

 - เบี้ยเล้ียง /- มีใบขับขี ่/ - ออกต่างจังหวัดได้

พนักงานขบัรถแบล็คโฮ 3 ชาย 18ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 12,000บ./ด.  - ผ่านทดลองงาน  ด. ปรับเงินเดือน , .-บ/ด.

 - สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่

-

 - ประกนัสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

อายุ



ชือ่สถานประกอบการ หจก.ชัชวาลยย์านยนต์
ที่ต้ัง เลขที่   187/2 ถนนบรมอาสน์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวัดอตุรดิตถ์ 53000  โทรศัพท์ 055-444559,055-652734 (เบอร์ ตจว.)

ประเภทกจิการ จ าหน่าย-ซ่อม รถจักรยานยนต์

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างบริการ 5 ชาย 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 305 บ./วัน  - อตัราค่าจา้งขึน้อยู่กบัประสบการณ์

ไมจ่ ากดัสาขา

พ.ขายนอกสถานที่ 5 ชาย/หญิง 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 305 บ./วัน

ไมจ่ ากดัสาขา ทุกต าแหน่ง
 - ค่าคอมมชิชัน / - ค่าพิเศษไมห่ยุดงาน

 - มปีระกนัสังคม / - เงินออม

 - เบีย้เล้ียงออกนอกพืน้ที่

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ สนง.คุณขวัญฤทัยฯ (ตัวแทน บ.วิริยะประกันภัย จ ากัด) 
ที่ต้ัง เลขที่   2/83 หมู่ที ่-  ถนนเจริญธรรม ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวัดอตุรดิตถ์ 53000  โทรศัพท์ 084-7776869

ประเภทกจิการ ตัวแทนธุรกิจประกันภัย

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

แมบ่้าน 1 หญิง 23-40 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - มีใจรักงานบริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส / - ประกันอุบติัเหตุ

(ส่วนบุคคล)  - มีประกันสังคม/ - โบนสั ( ท างาน ครบ  ป ี)

 - ต้องการคนงานทีอ่ยากท างานจริงๆ

 - สามารถท างานแบบ ไป เช้า-เย็น กลับได้

พนักงานธุรการ 2 หญิง 25-35 ปี ป.ตรี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - ประจ า สนง.คุณขวัญฤทยั ฯ คน

 -ประจ าร้าน ซูเลียน อุตรดิตถ์

(สวัสดิการทุกอย่างจะได้รับ หากผ่านทดลองงาน)

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเยน่
ที่ต้ัง เลขที่   146 หมู่ที-่  ถนน - ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวัดอตุรดิตถ์ 53000  โทรศัพท์ 054-651666 ,081-6030404

ประเภทกจิการ ค้าปลีกก๊าซออกซิเจน

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

กรรมกร 15 ชาย/หญิง 18-35 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 305 บ./วัน  - ต้องจบเอกการบัญชี

 - ไมร่ะบุวิชาเอก /มใีบขบัขี ่ประเภท ,

 - ไมร่ะบุวิชาเอก/ ไปท างาน กทม. ได้ ให ้, /ด.

 - ขบัรถยนต์ได้

( ทกุต าแหนง่ อัตราเงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์)

( ทกุต าแหนง่ มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ)

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ หจก.เคพีอาร์ ดิสติบิวเตอร์
ที่ต้ัง เลขที่   131/1 หมูท่ี่ 1  ถนน - ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-441325

ประเภทกจิการ ศูนย์จัดจ าหน่ายไอศกรีมวอลล์

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขบัรถ 7 ชาย 22-40 ปี ม.3 ขึน้ไป 9,150 + บ./เดือน  มปีระกนัสังคม

โบนัสรายเดือน   รายไตรมาส

พนักงานขาย 3 ชาย/หญิง 22-55 ปี ม.3 ขึน้ไป 10,000 + บ./ด. เบีย้ขยัน  ชุดฟอร์ม

มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์

พนักงานผู้ช่วย 7 ชาย/หญิง 18-35 ปี ป.6 ขึน้ไป 305+ บ./วัน มค่ีาคอมมชิชั่นทุกต าแหน่ง

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ดิฟเฟอร์คลับ
ที่ต้ัง เลขที่   1/16-19  ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-417708

ประเภทกจิการ โรงเรียนกวดวิชา

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 ชาย/หญิง 20 ปี ขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 305 บ./วัน 

หรือตามตกลง

พนักงานการตลาด 1 ชาย/หญิง 20 ปี ขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 305 บ./วัน 

หรือตามตกลง

พนักงานบัญชี 2 ชาย/หญิง 20 ปี ขึน้ไป ป.ตรี บัญชี 305 บ./วัน 

หรือตามตกลง

พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 ชาย/หญิง 20 ปี ขึน้ไป ป.ตรี คอมฯ 305 บ./วัน 

กราฟฟิก หรือตามตกลง

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ



ชือ่สถานประกอบการ ร้านวรันณ์ธร
ที่ต้ัง เลขที่   282/17  ถนนอนิใจมี ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 084-8038208

ประเภทกจิการ จ าหน่ายวัตถุมงคล

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

จนท.คอมพิวเตอร์ 1 ชาย/หญิง 25-35 ปี ป.ตรี คอมฯ 9,150-10,000บ.

ต่อเดือน

ดูแลแฟนเพจ 2 หญิง 23-35 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - เพิ่มความบนัเทงิ ภาพ คลิป โฆษณาของร้าน 

 การตลาดออนไลน ์ส่งออกใน ต่างประเทศ

ดูแลเพจไลน์ @ 2 หญิง 23-35 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - ท างานละเอียด มีความรับผิดชอบสูง 

ท างาน  วัน ต่อสัปดาห ์ท างานที่โรงหล่อพระม่อนดินแดง

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเอสเอส จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   295/1  หมูท่ี่ 3  ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 087-5622957

ประเภทกจิการ ให้บริการรักษาความปลอดภัย

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พ.รักษาความปลอดภัย 6 ชาย 25-55 ปี ม.3 305-450 บ./วัน  - สามารถท างานเป็น กะได้

 - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 - มปีระสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มปีระกนัสังคม / ประกนัชีวิต / เงินโบนัสประจ าปี

 - เงิน OT /ปรับค่าจา้งขึน้ทุกปี

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุน้ส่วนจ ากัดอุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์
ที่ต้ัง เลขที่   20/2 ซอยสุขเกษม ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055411654

ประเภทกจิการ โรงงานผลิตและจ าหน่ายน้ าแข็งและน้ าด่ืม

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ/เงื่อนไข

พ.ขบัรถส่งสินค้า 3 ชาย 20 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 310.-บ/วัน  - มีใบขบัขีร่ถยนต์/ยกของหนักได้/มีค่าคอมฯ/เขา้งานเชา้ได้

พ.เด็กท้ายรถส่งสินค้า 3 ชาย 20 ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดั 305.-บ./วัน  - ยกของหนักได้/มค่ีาคอมฯ/เขา้งานเช้าได้

ผู้ช่วยช่างยนต์ 2 ชาย 20 ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดั 305.-บ./วัน  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายผลิต 3 หญิง 20 ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดั 305.-บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลล์ จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 111/1 หมูท่ี่ 1 ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-817826

ประเภทกจิการ จ าหน่ายรถยนต์ ฮีโน่

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ/เงื่อนไข

พนักงานขาย 2 ชาย/หญิง 20 ปี ขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 305 บ./วัน  - มีประกันสังคม

 - มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

พนักงานธุรการฝ่ายขาย 1 ชาย/หญิง 20 ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 305 บ./วัน

ฝ่ายอะไหล่ 1 ชาย/หญิง 20 ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 305 บ./วัน

ช่างยนต์ 2 ชาย 20 ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 305 บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ



ชือ่สถานประกอบการ นางสาวชวัลยธ์าร แผงดา บ.ไทยประกันชีวิต
ที่ต้ัง เลขที่     ถนนบรมอาสน์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 085-9958358

ประเภทกจิการ ประกันชีวิต

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ/เงื่อนไข

ธุรการ 1 ชาย/หญิง 25-40 ปี ม.6 ขึน้ไป 305 บ./วัน  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มปีระกนัสังคม

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 10 ชาย/หญิง 25-40 ปี ป.ตรี ขึน้ไป 25,000 บ./เดือน  - โบนัส/ค่าเบีย้เล้ียง/OT

(ตัวแทน) หรือ ตามผลงาน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 45/1-5  ถนนอนิใจมี ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-444777

ประเภทกจิการ ธุรกิจค้า ปลีก-ส่ง เครื่องเขียน หนังสือ ครบวงจร

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 ชาย/หญิง 35 ป ีขึน้ไป ป.ตรี+การบริหารหรือที่เกีย่วข้อง20,000+บ./ด.  - มีประสบการณ์ด้านการบริหาร  ปี/ ขบัรถยนต์ได้/มีใบขบัขี่

หวัหนา้งานทรัพยากรบคุคล 1 ชาย/หญิง 30 ป ีขึน้ไป ป.ตรี+จติวิทยาองค์กรหรือที่เกีย่วข้อง12,000+ บ./ด.  - มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล  ปี ขึน้ไป/ใช ้Ms.office

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าคงคลัง 1 ชาย/หญิง 35 ป ีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี+ที่เกีย่วข้อง 16,000 + บ./ด.  - มีประสบการณ์ด้านบริหารงานคลังสินค้า จดัซ้ือ จดัส่งสินค้า

เลขานกุารผู้บริหาร 1 ชาย/หญิง 25 ป ีขึน้ไป ป.ตรี+การจดัการหรือที่เกีย่วข้อง10,000+ บ./ด.  - มีความรู้ด้านการจดัการส านักงาน/ms.office/Service Mind

เจ้าหนา้ท่ีการตลาดออนไลน์ 1 ชาย/หญิง 25 ป ีขึน้ไป ป.ตรี+ เทคโนฯสารสนเทศ10,000+ บ./ด.  - ใช้โปรแกรม PHP,HTML CSS ฯลฯ/ใช้โปรแกรม Dream Weaver

Marketing Online/Web master

เจา้หน้าทีก่ารตลาด 3 ชาย/หญิง 25 ป ีขึน้ไป ปวส.+การตลาด 10,000+ บ./ด.  - มีทักษะการขายและการตลาด/ขับรถเกยีร์ธรรมดา/เกยีร์ออโต้ ได้

ช่างซ่อมบ ารุง 1 ชาย 20 ป ีขึน้ไป ปวช.+ขึ้นไป ไฟฟา้ 9,150 บ./ด.  - มีความรู้งานซ่อมบ ารุง/ท างานเป็นทีม

พนักงานขาย 2 ชาย/หญิง 20 ป ีขึน้ไป ปวช.+ขึ้นไป 9,150 บ./ด.  - ใจรักงานบริการ /มีประสบการณ์ขายจะพจิารณาเป็นพเิศษ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ ไอเดียปริ้นท์
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 49/9  ถนนอนิใจมี ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-413400

ประเภทกจิการ ผลติสือ่โฆษณา
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างทัว่ไป 5 ชาย 18-45 ปี ไมจ ากดั 305 บ./วัน  - ขึน้ที่สูงได้ /มีประกนัสังคม/มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

 - ปรับค่าจ้างขึน้ตามฝีมือ

กราฟฟิกส์ดีไซค์ 2 ชาย 18-45 ปี ไมจ ากดั 305 บ./วัน  - ออกต่างจังหวัดได้

   (มีค่าที่พักให ้จ่ายตามจริง)

   (มีเงินพิเศษ  บาท)

  (มค่ีาอาหาร มือ้ละ  บาท)

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ หจก.ธนกรณ์ไพศาลพิษณุโลก
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 1188/4 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000  โทรศัพท์ 094-9859595

ประเภทกจิการ จ าหน่ายขนมมนัฝรั่งเลย์

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ/เงื่อนไข

พนักงานขาย 2 ชาย/หญิง 18 ปี ขึน้ไป ม.6 15,000 บ./ด  - เงินเดือน/ค่าคอมมิชชัน่

 - ท างานในจังหวัดอุตรดิตถ์
  เขตพ้ืนที่ อ.ตรอน-อ.พิชัย

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ร้าน ก๋วยเต๋ียวเป่าปาก
ที่ต้ัง เลขที่   ส่ีแยกหนองผา ถนนเจษฎาบดินทร์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 085-8780522

ประเภทกจิการ จ าหน่ายก๋วยเต๋ียว

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ/เงื่อนไข

พ.ลวกเส้นกว๋ยเต๋ียว 1 ชาย/หญิง 20-30 ปี ป.6 ขึน้ไป 305บ./ วัน  - OT

หรือ  - มีผ้ากันเปื้อน หมวก ฯลฯ ให้

อา่นออก เขยีนได้  - สูง  ซม .ขึน้ไป

 - คล่องตัว  รวดเร็ว  สะอาด  ขยัน ต้ังใจท างาน

 - แข็งแรง  มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย์  ไว้ใจได้

 - เวลาท างาน . น.-. น.

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บจก.เจ.เจ.พี คอนกรีต
ที่ต้ัง เลขที่   149 หมูท่ี่ 8  ถนนพษิณุโลก-เด่นชยั ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-443131

ประเภทกจิการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

จ านวน วฒิุการศึกษา/ อัตรา เงือ่นไข - สวสัดิการ/ความต้องการอ่ืนๆ
(อัตรา) สาขาวชิา ค่าจา้ง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ/เงื่อนไข

พนกังานธุรการ 1 หญิง 20 ปี ปวส. 325 บ./วัน  - ประกันสังคม/OT

 - เวลาท างาน .-. น.

พนกังานขับรถโม่ 3 ชาย 28 ปี ม.3 325 บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

เพศ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

อายุช่ือต าแหน่งงาน



ชือ่สถานประกอบการ ร้าน ต.ประเสริฐ ยา่นศิลาอาสน์
ที่ต้ัง เลขที่   18-20  ถนนย่านศิลาอาสน์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-440474

ประเภทกจิการ จ าหน่ายข้าวสาร

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พ.ขบัรถบรรทุก 6 ล้อ 2 ชาย 18 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 15,000 บ./ด.  - ประกันสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

เพศ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ส.ทวีโชคการค้า 
ที่ต้ัง เลขที่   87/1 หมูท่ี่ 3  ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 081-8875162 ,055-448102

ประเภทกจิการ ค้าส่งน้ าด่ืม

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ/เงื่อนไข

พนักงานขาย 3 หญิง 25 ปี ขึน้ไป ม.6/ปวช. 9,150 บ./ด.  - ค่าคอมมิชชัน่

(ผู้ช่วยการขาย) การขาย

พนักงานยกสินค้า 3 ชาย 25 ปี ขึน้ไป ม.3 9,150 บ./ด.

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)
ที่ต้ัง เลขที่   178/73-75  ถ.ส าราญร่ืน ต.ท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-411815,086-2164262 (คุณปราณี ค ากอ้น)

ประเภทกจิการ ประกันชีวิต

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ/เงื่อนไข

ผู้จดัการเขต 3 ชาย/หญิง 30 ปี ขึน้ไป ป.ตรี 305 บ./วัน  - สวัสดิการประกันภัยกลุ่มของบริษัท

ผู้จัดการศูนย์ 5 ชาย/หญิง 22 ปี ขึน้ไป ม.3 305 บ./วัน

ตัวแทนประกันชีวิต 12 ชาย/หญิง 22 ปี ขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิ 305 บ./วัน  - ค่าคอมมิชชัน่

Part Time  - มใีจรักงานบริการหรือมปีระสบการณ์ในการท างาน

   จะรับพิจารณาเปน็พิเศษ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ หจก. ป.ปุณยรัตน์ 2556
ที่ต้ัง เลขที่   102/1 หมูท่ี่ 2  ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130  โทรศัพท ์095-6408229,089-5648404

ประเภทกจิการ รับติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ/เงื่อนไข

ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 18-25 ปี ม.3-ปวส. 9,150.-บ./ด.  - ม ีOT ให้

 - มอีาหารกลางวัน

 - มปีระกนัอบุัติเหตุ

 - มปีระกนัสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บมจ.กรุงไทย แอ๊กซ่า
ที่ต้ัง เลขที่   762/2-4 ถ.พหลโยธิน ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  โทรศัพท ์083-9459094

ประเภทกจิการ ประกันชีวิต (บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต)

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ/เงื่อนไข

 - สามารถท างานต่างจงัหวัดได้

 - ขยัน,อดทน

ทีป่รึกษาทางการเงิน 20 ชาย/หญิง 18 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 9,150.-/ด.  - สามารถรับเงินเดือน ได้  แบบ

. รับเป็นเงินเดือน

ฝ่ายการตลาด 5 ชาย/หญิง 18 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 9,150.-/ด. . รับเป็นรายได้ตามโครงสร้างของบริษัท

รบัคนหางานในจังหวัดอุตรดิตถ์
ท างานในจังหวัดอุตรดิตถ์

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน



ชือ่สถานประกอบการ หจก. ชัยมงคล  คอนแทรกท์
ที่ต้ัง เลขที่   179/1 หมูท่ี่ 4  ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-448085

ประเภทกจิการ รับเหมาก่อสร้าง

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

สวสัดิการ/เงื่อนไข

พนักงานขบัรถแบล็คโฮ 2 ชาย 30-50 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 9,150 บ./เดือน  - มเีบีย้เล้ียง

 - OT

พนักงานขบัรถ 10 ล้อ 1 ชาย 30-50 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 305 บ./วัน  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบัญชี 1 หญิง 25-40 ปี ปวส.การบัญชี 305 บ./วัน

แม่บา้น 1 หญิง 35-50 ปี ไม่จ ากัด 305 บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ  ใบหม่อน ฟาร์ม
ที่ต้ัง เลขที่   69 หมูท่ี่ 1  ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130  โทรศัพท ์081-4753602

ประเภทกจิการ แปรรูปผลไม้ (มัลเบอร์รี)่
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานฝ่ายผลิต 1 หญิง 25-45 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - ต้องการคนในพืน้ที่

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ



ชือ่สถานประกอบการ หจก.โอเค.ท็อปอัพ
ที่ต้ัง เลขที่   600/4 ตลาดทา่เสา ถ.ส าราญร่ืน ต.ทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-043434,086-9366079

ประเภทกจิการ ซ้ือขายสนิค้าและบริการ
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 20 ชาย/หญิง 23-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 305 บ./วัน  - มีจักรยานยนต์ และใบขับขี ่รักงานขาย คอมมิชัน่

   และบริการออกนอกพื้นที่ มีวินยัในการท างาน

จนท.ธุรการ 1 หญิง 25-45 ปี ปวช. ขึน้ไป 305 บ./วัน  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - สามารถใช้ Ms.Office

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท ทรูดิสทริบิวช่ัน แอนด์เซลล์ จ ากัด (ทรู มูฟ )
ที่ต้ัง เลขที่   44/5 ถนนเจษฎาบดินทร์ ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์089-1035303 (ส่ีแยกพิณธนา)

ประเภทกจิการ บริการโทรคมนาคม
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พ.ขายสินค้ากลุ่มทรู 10 ชาย/หญิง 18 ป ีขึน้ไป ม.6,ปวช. 13,000+ บ./ด.  - ท างาน  วัน ต่อสัปดาห์

(หน่วยรถเคล่ือนที่) ขึน้ไป  - ค่าคอมมชิชั่น

 - ค่าเรียนรู้งาน  บาท

 - ชุดฟอร์ม

 - ประกนัอบุัติเหตุ/- ประกนัสุขภาพ/- ประกนัสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ผู้จดัการภาคประภาพร  กันภัย (บริษัท ไทยประกันชีวิตฯ) 
ที่ต้ัง เลขที่   269/11  ถนนบรมอาสน์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 081-4749826,086-9988685,099-2367568

ประเภทกจิการ ประกันชีวิต

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

จนท.ประชาสัมพันธ์ 15 ชาย/หญิง 20-50 ปี ปวช.-ป.ตรี 15,000 บ./ด.  - สามารถออกพืน้ทีไ่ด้

โครงการ  - ท างานนอกเวลาได้

 - ไมต้่องมปีระสบการณ์

จนท.ฝ่ายขาย 20 ชาย/หญิง 20-50 ปี ปวช.-ป.ตรี 305 บ./วัน  - มมีนุษยสัมพันธ์ดี

 - ชอบพบปะ ,อธัยาศัยดี

 - ประกนัอบุัติเหตุ

เลขานุการ 1 หญิง 20-30 ปี ป.ตรี 15,000 บ./ด.  - ประกนัสุขภาพ

 - ค่ารักษาพยาบาล

 - อัตราค่าจ้างขึน้อยู่กับวุฒิการศึกษา *

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์        

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห.จ.ก.บางกอกเคมีคลีนน่ิง
ที่ต้ัง เลขที่   13/2 หมูท่ี่ 9 ต าบลบ้านแกง่ อ าเภอตรอน จังหวัดอตุรดิตถ ์53140  โทรศัพท์ 055-496116,081-8055771

ประเภทกจิการ ผลิต ค้าส่ง

จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 2 ชาย/หญิง 25-40 ปี ม.6-ป.ตรี 305 บ./วัน  - ขบัรถยนต์ / - คอมมชิชั่น /- ท างานต่างจงัหวัดได้

ไมร่ะบุเอก  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - โสด หรือ ไมม่พีันธะทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการท างาน

พนักงานขบัรถ 6 ล้อ 2 ชาย 28-50 ปี ม.6 305 บ./วัน

เด็กท้าย 1 ชาย 20-25 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห.จ.ก.อุตรดิตถ์จันทร์พานิช 1
ที่ต้ัง เลขที่   51/1 ถนนพาดวารี ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-411593,086-7899265

ประเภทกจิการ พืชไร่
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขบัรถ 1 ชาย 25-50 ปี ไมจ่ ากดั 9,150 บ./ด.  - มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ ประเภท  หรือ 

 - ขบัรถสิบล้อได้

 - ขบัรถ โฟกลิฟ หรือ รถตักได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

อายุชือ่ต าแหน่งงาน เพศ



ชือ่สถานประกอบการ ห.จ.ก.อุตรดิตถ์จันทร์พานิช 2
ที่ต้ัง เลขที่   99/2 หมูท่ี่ 2  ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์086-9353222

ประเภทกจิการ โรงงานลกูตาว รับซ้ือพืชไร่ ปุ๋ย ยา
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 2 ชาย/หญิง 18-30 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  -ขบัรถยนต์ส่วนบุคคลได้ /มคีวามคล่องตัว พูดเกง่

 - คอมมชิชั่นการขาย /มคีนค้ าประกนั/มเีบีย้เล้ียง

 -มคีวามรู้ด้านเกษตรจะพิจารณา

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ อุตรดิตถ์ยนตรกิจ (คูโบต้าอุตรดิตถ์)
ที่ต้ัง เลขที่   141/1 หมู ่6 ถนนพษิณุโลก-เด่นชยั ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-479888,055-494999

ประเภทกจิการ จ าหน่ายรถแทรกเตอร์ คูโบต้า
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างบริการ 3 ชาย 18 ป ีขึน้ไป ปวส.ช่างยนต์ 9,150 บ./ด.  - ผ่านงานปรับเงินเดือนขึน้

แมบ่้าน 1 หญิง 18 ป ีขึน้ไป ไมจ่ ากดั 9,150 บ./ด.  - ชุดฟอร์ม ฟรี

พนักงานบัญชี 1 ชาย/หญิง 18 ป ีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี บัญชี 9,150 บ./ด.  - ท่องเทีย่วประจ าปี

ธุรการบริการ 1 ชาย/หญิง 18 ป ีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 9,150 บ./ด.  - ปรับเงินเดือนขึน้ทุกปี

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ เพรชประสิทธิ์ คาร์แคร์ เซนเตอร์
ที่ต้ัง เลขที่   81/1 หมูท่ี่ 2  ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์093-2168708

ประเภทกจิการ ขายรถมือสอง ลา้งอัดฉีด ท าสรีถ ซ่อมเครื่องยนต์
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างซ่อมรถยนต์ 1 ชาย 18 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 305-500 บ./วัน  - มปีระสบการณ์

 - มปีระกนัสังคม

 - มอีาหารกลางวันฟรี

ช่างพ่นสี 1 ชาย 18 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 305-500 บ./วัน

ผู้ช่วยช่าง 2 ชาย 18 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 305-500 บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ  บริษัท ข้าว ต.ประเสริฐ จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   1/25-26 ถนนส าราญร่ืน ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-411231

ประเภทกจิการ จ าหน่ายข้าวสาร   (ใกลส้ถานีรถไฟอุตรดิตถ์)
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

กรรมกร 3 ชาย 25-40 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - แบกขา้วสาร

 - ขบัขีร่ถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ  อู่ปาร์ต้ีการช่าง
ที่ต้ัง เลขที่   219/3 หมูท่ี่ 5 ต าบลวังกะพี้ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์092-9296536

ประเภทกจิการ ซ่อมยานยนต์
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างเคาะ 1 ชาย 18-45 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 350 บ./วัน  - เวลาท างาน .-. น.

 - มทีีพ่ัก น้ า ไฟ ฟรี

ช่างช่วงล่าง 1 ชาย 18-45 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 350 บ./วัน  - ม ีOT

 - อาหารกลางวัน ฟรี

ช่างประกอบรถยนต์ 1 ชาย 18-45 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 350 บ./วัน  (ช่วงทดลองงาน  บ./วัน)

ช่างเชื่อม 1 ชาย 18-45 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 350 บ./วัน

ช่างสี 1 ชาย 18-45 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 350 บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์       

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท อินฟอร์เมด แพคส์ จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   7 หมูท่ี่ 3 ต าบลทา่เสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์096-1732213

ประเภทกจิการ จ าหน่ายซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

IT support 1 ชาย 21-28 ปี ปวส.-ป.ตรี 10,000 บ./ด  - มคีวามรู้พืน้ฐาน ด้าน network และ data base

คอมพิวเตอร์ ขึน้ไป  - มคีวามรู้ความสามารถในการซ่อมคอมฯ

 - ขบัรถยนต์ได้ มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์

 - ประกนัสังคม/ชุดฟอร์ม/OT/อืน่ๆ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   145/1 หมูท่ี่ 1 ถ.พษิณุโลก-เด่นชยั ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-448727-9,081-8899775

ประเภทกจิการ จ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ วสัดุก่อสร้าง
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขบัรถ 2 ชาย 25-45 ปี ป.6 ขึน้ไป 305 บ./วัน สวัสิดการของบริษัท

 - ประกนัสังคม

พนักงานขบัรถเครน 2 ชาย 25-45 ปี ป.6 ขึน้ไป 305 บ./วัน  - OT

เด็กท้ายรถ 2 ชาย 18-35 ปี ป.6 ขึน้ไป 305 บ./วัน

พนักงานคลังสินค้า 2 ชาย 18-35 ปี ป.6 ขึน้ไป 305 บ./วัน

ช่างยนต์ 2 ชาย 22-45 ปี ปวช.ขึน้ไป 305 บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บ้านริมน้ ารีสอร์ท
ที่ต้ัง เลขที่   328/24  ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-412900

ประเภทกจิการ ให้บริการเช่าห้องพักรายวนั-รายเดือน
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

แมบ่้าน 1 หญิง 20-55 ปี ไมจ่ ากดั 9,150 บ./ด.  - มปีระกนัสังคม / มทีีพ่ัก / พักกบันายจา้ง

 - มปีระสบการณ์ท าโรงแรม,รีสอร์ท

 - สะอาด  บุคลลิกภาพดี

 - มอีาหารให ้ มือ้

คนสวน 1 หญิง 25-55 ปี ไมจ่ ากดั 9,150 บ./ด.  - มปีระกนัสังคม / มทีีพ่ัก/

 - มปีระสบการณ์ในการแต่งสวน

 - ต้องการคนงานทีท่ าสวนเป็น 

   และสามารถใช้อปุกรณ์ในการท างานได้ดี

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ นายวิโรจน์  รัตนพันธุ์ ร้านนารีหมูสด
ที่ต้ัง เลขที่   60  ถ.มุขศาลา ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์089-9609114,055-413059

ประเภทกจิการ จ าหน่ายเน้ือสกุร (ตลาดเทศบาล 3)
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขายหน้าร้าน 2 หญิง 20 ปี ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 9,150 บ./ด.  - สวัสดิการตามตกลงกบันายจา้ง

ประจ าสาขา อ.น้ าปาด

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัทจ ากัด สมชายการยางเซอร์วิส
ที่ต้ัง เลขที่   1/11-12 ถ.เจริญธรรม ต.ทา่อิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-411210

ประเภทกจิการ จ าหน่ายยางรถยนต์,ช่วงลา่ง
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างบริการ 1 ช 20 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - มปีระกนัสังคม / โบนัส / OT วันหยุด / เบีย้ขยัน 

 - ชุดฟร์อม  ตัว ต่อปี

 - ท างาน  วัน ต่อ สัปดาห์

 - หยุดทุกวันพุธ

 - ท างานต้ังแต่ เวลา . -. น.

 - มปีระสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มใีบขบัขีร่ถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

เพศ อายุชือ่ต าแหน่งงาน

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดัชมิลล์ อุตรดิตถ์
ที่ต้ัง เลขที่   122/20-21 หมูท่ี่ 1 ต.บา้นเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-407348

ประเภทกจิการ ค้าสง่ ค้าปลกี ผลติภัณฑ์ดัชมิลล์
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 5 หญิง 25-45 ปี ไมจ่ ากดั 15,000 บ./ด.  - ทุนการศึกษา/มปีระกนัชีวิต/ประกนัสังคม

 - ประกนัรายได้เวลาเจบ็ป่วย/ประกนัสุขภาพ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท ศิลป์โยธา จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   126  ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000  โทรศัพท ์054-316808 ,081-4721453

ประเภทกจิการ ก่อสร้าง
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

โฟร์แมน 1 ชาย 25-45 ปี ปวช.-ปวส. 9,150 บ./ด.  - ท างาน ทีโ่ครงการกอ่สร้างอาคารบริการวิชาการ

กอ่สร้าง  ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์

วิศวกรโครงการ 2 ชาย/หญิง 21 ปี ขึน้ไป ป.ตรี 9,150 บ./ด.  - ประกนัสังคม

วิศกรโยธา หรือตามโครงสร้าง  - ค่าโทรศัพท์

ของบริษท  - ประจ าหน้างานจังหวัดอุตรดิตถ์

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท TQM อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด สาขาอุตรดิตถ์
ที่ต้ัง เลขที่   127/4  หมูท่ี่ 3 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-428336 ,091-8906857

ประเภทกจิการ ปรึกษาด้านประกันภัย
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 5 ชาย/หญิง 20-40 ปี ม.6-ป.ตรี 10,000 บ./ด.  - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ /ประกนัสังคม/เบีย้ขยัน

Sale Represen tative ทุกสาขา ช่วงทดลองงาน  - เงินรางวัลพิเศษ/ เงินช่วยเหลือสมรส

( MB ) 12,000 บ./ด.  - ทุนการศึกษาบุตร /เงินช่วยเหลืองานศพ

ผ่านโปรแล้ว  - เงินกูฉ้กุเฉนิ /ของขวัญกรณีคลอดบุตร

 - ท่องเทีย่วต่างประเทศ/ สังสรรค์ประจ าปี

 - สหกรณ์ออมทรัพย์ สินเชื่อทีอ่ยู่อาศัย

 - ปรับเงินเดือนประจ าปี /  พักร้อน

 - หวัหน้าทีมขาย มปีระสบการณ์/ขบัรถยนต์ได้

    มรีถยนต์เป็นของตนเอง

 - ค่าน้ ามนั  บ. ต่อ ก.ม. / ค่าคอมมชิชั่น

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

อายุเพศชือ่ต าแหน่งงาน



ชือ่สถานประกอบการ ร้าน รุ่งนภาค้าไม้
ที่ต้ัง เลขที่   207 หมูท่ี่ 1 ถ.พษิณุโลก-เด่นชยั ต.ง้ิวงาม อ.เมืองอตุรดิตถ ์จ.อตุรดิตถ ์53000  โทรศัพท์ 055-428033 ,081-7854131,081-6055900

ประเภทกจิการ จ าหน่ายไม้แปรรูป
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขบัรถสิบล้อ 3 ชาย 28 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - มใีบขบัขี่

หรือ ตามตกลง  - มค่ีาเทีย่วเดินรถให้

พนักงานขาย 4 ชาย/หญิง 18-35 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - ท าบัญชีได้ / ท าความสะอาดหน้าร้านได้

ช่างเชื่อม 1 ชาย 18-35 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - ประกนัสังคม

 - OT

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชหมอแพรว
ที่ต้ัง เลขที่   146/117 หมูบ่า้นพิณธนา ถ.อินใจมี ต.ทา่อิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์086-3007996,080-1833007

ประเภทกจิการ ให้บริการด้านจติเวช
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พีเ่ล้ียงเด็ก 1 หญิง 25-45 ปี ม.6 ขึน้ไป 18,000 บ./เดือน  - เวลาท างาน .-. น. หรือค้างคืนได้

 - หยุดวันอาทติย์ และวันนกัขัตฤกษ์

 - ถ้ามาท างานในวัดหยุด มีค่า OT , บ./วัน

 - ดูแลเด็กหญิง อายุ  ป ี เดือน จ านวน  คน

 - อาบน้ า ดูแลนอ้งกินข้าว อาบน้ า เล่น

 - ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ *
 - ท างานบา้นเล็กนอ้ย ได้แก่ ล้างจาน กวาดถู

 - สนใจสมัครให้ส่งประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครวั  - มีความซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน สะอาด

 ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน มาที ่praewjang@gmail.com

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัทจ ากัด โกบอล บัญชีภาษีอากร
ที่ต้ัง เลขที่   181 หมู ่1  ต.ทุ่งย้ัง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210  โทรศัพท ์081-5323808 (ตรงข้ามหนองพระแล)

ประเภทกจิการ รับท าบัญชี
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานบัญชี 3 ชาย/หญิง ไมจ่ ากดั ป.ตรี 305 บ./วัน  - มคีนค้ าประกนั (ภาคเอกชน/ภาครัฐ)

บัญชีบัณฑิต  - ลาออกต้องแจง้ล่วงหน้ากอ่น  วัน

 - มปีระกนัสังคม

 - มปีระสบการณ์ อย่างน้อย  ปี

 - ติดต่อสัมภาษณ์โดยตรง ทีเ่บอร์ -

   และ เบอร์ -

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (สาขาอุตรดิตถ์)
ที่ต้ัง เลขที่   187/14-15  ถ.บรมอาสน ์ต.ทา่อิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-494982

ประเภทกจิการ บริการสนิเช่ือส านักทะเบียนรถ
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

เจา้หน้าที่ 2 ชาย 25-30 ปี ป.ตรี ทุกสาขา 11,000 บ./ด.  - มใีบขบัขีร่ถยนต์

บริการลูกค้า -หนว่ยสนบัสนนุ  - เกรดเฉล่ีย . ขึน้ไป

 - ประกนัสังคม /โบนัส/คอมมชิชั่น/ค่าต าแหน่ง

 - ท างาน จนัทร์-เสาร์ เวลา . น.-. น.

 - สวัสดิการของทางบริษัท

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท พิชัยธัญชาติ จ ากัด 
ที่ต้ัง เลขที่   55 หมู ่5  ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120  โทรศัพท ์095-6789025 (ใกล้สถานรีถไฟไร่อ้อย)

ประเภทกจิการ โรงสข้ีาว โรงไฟฟ้า
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

วิศวกรซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 1 ชาย 23-35 ปี ป.ตรี วิศวเคร่ืองกล 10,000 บ./ด.  - มปีระสบการณ์ อย่างน้อย  ป/ีเกณฑ์ทหารแล้ว

ป.ตรี วิศวฯไฟฟา้

ช่างซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 1 ชาย 23-35 ปี ปวส.เคร่ืองกล 9,150 บ./ด.  - มปีระสบการณ์ อย่างน้อย  ป/ีเกณฑ์ทหารแล้ว

ชา่งซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักกลหนัก 1 ชาย 18-35 ปี ปวส.เคร่ืองกล/ช่างยนต์ 9,150 บ./ด.  - มปีระสบการณ์ อย่างน้อย  ป/ีเกณฑ์ทหารแล้ว

ผู้ควบคุมหมอ้ไอน้ า 1 ชาย 18-35 ปี ปวส.เคร่ืองกล 9,150 บ./ด.  - มปีระสบการณ์ อย่างน้อย  ป/ีเกณฑ์ทหารแล้ว

พนักงานฝ่ายผลิตขา้ว 1 ชาย 18-35 ปี ปวส.เคร่ืองกล 9,150 บ./ด.  - มปีระสบการณ์ อย่างน้อย  ป/ีเกณฑ์ทหารแล้ว

พนักงานบัญชี 1 หญิง 27-40 ปี ป.ตรี บัญชี 14,000 บ./ด  - มปีระสบการณ์ อย่างน้อย  ป/ีเกณฑ์ทหารแล้ว

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ โรงแรม บี-โคซี
ที่ต้ัง เลขที่   20/2 ซอย 8 ถ.บรมอาสน ์ต.ทา่อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-042062 

ประเภทกจิการ โรงแรม
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานต้อนรับ 1 ชาย/หญิง 20-40 ปี  ม.3 ขึน้ไป 305 บ./วัน  - มปีระกนัสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงเฮงทุ่งยั้ง
ที่ต้ัง เลขที่   181/5 ถ.ศรีชาววัง ต.ทา่อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-407574 

ประเภทกจิการ รับเหมาก่อสร้าง
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างประปา 1 ชาย 18-35 ปี ปวส.ไม่ระบสุาขา 320 บ./วัน  - มปีระสบการณ์

ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 20-50 ปี ไมจ่ ากดั 350 บ./วัน  - ต้องมใีบรับรอง จาก สนง.พัฒนาฝีมอืแรงงานฯ

วิศวกร/โฟร์แมน 1 ชาย 20-40 ปี ป.ตรี วิศวกร 14,000 บ./ด.  - มใีบประกอบวิชาชีพวิศกร

ขึน้ไป

ช่างเชื่อม 1 ชาย 18-35 ปี ไม่จ ากัด 320 บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท วีเอ็มดี ออโตเซลส์ จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   555  หมู ่8 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  โทรศัพท ์055-817555

ประเภทกจิการ จ าหน่ายรถยนต์ มาสด้า
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ทีป่รึกษาการขาย 1 ชาย/หญิง 23-30 ปี ป.ตรี 305 บ./วัน  - ชุดฟอร์ม / - เบีย้ขยัน / -ค่าคอมมชิชั่นการขาย

ไม่ระบสุาขา

ทีป่รึกษาฝ่ายบริการ 1 ชาย/หญิง 23-30 ปี ป.ตรี 305 บ./วัน

( SA ) ไม่ระบสุาขา

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บรษัิท เบญญา แทรคเตอร ์จ ากัด สาขาอุตรดิตถ์
ที่ต้ัง เลขที่   131/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์088-5475514

ประเภทกจิการ จ าหน่ายรถไถ ยีห่้อ จอห์นเดียร์
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 2 ชาย/หญิง 22 ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป  9,150 บ./ด.  - หากมปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างซ่อมบริการ 1 ชาย 22 ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป  9,150 บ./ด.

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ รา้นศรจีรญู
ที่ต้ัง เลขที่   11 ถนนเจษฎาบดินทร์ ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-832615

ประเภทกจิการ ผลติและจ าหน่ายเสน้หมีเ่หลอืงและแผ่นเก๊ียวสด
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานท าบะหมี่ 5 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไมจ่ ากดั  305 บ./วัน  - ประกนัสังคม

 - ท างานเวลา . - . น.

พนักงานจดัส่งบะหมี่ 5 ชาย 18-45 ปี ไมจ่ ากดั  305 บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บัวเขียวผ้าไทย
ที่ต้ัง เลขที่   201 หมูท่ี่ 11 ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130  โทรศัพท ์064-0049444

ประเภทกจิการ จ าหน่ายผ้าไทย
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

แมบ่้าน 1 หญิง 30-50 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 305 บ./วัน  - ท างานวันจนัทร์-ศุกร์ 

  - เวลาท างาน .-. น.

แมค่รัว 2 ชาย/หญิง 25-50 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 305 บ./วัน

พนักงานขาย 5 ชาย/หญิง 18-50 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 305 บ./วัน

Part Time /Full Time

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ รา้นสุนทรเทรดด้ิง
ที่ต้ัง เลขที่   15/6-7 ถนนส าราญร่ืน ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-411138

ประเภทกจิการ จ าหน่ายและบริการเครื่องปรับอากาศ
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างแอร์ 5 ชาย 18-50 ปี ไมจ่ ากดั  305 บ./ว.  - สามารถซ่อมติดต้ัง

 - มีความสนใจ ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

 - ปรับเงินเดือน ตามความสามารถและความรับผิดชอบ

 - มปีระกนัสังคม

ช่างไฟฟ้า 5 ชาย 18-50 ปี ไมจ่ ากดั  305 บ./ว.

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอุทัยบรกิาร
ที่ต้ัง เลขที่   242 ถนนบรมอาสน ์ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-407309

ประเภทกจิการ สถานีบริการน้ ามัน
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานเติมน้ ามนั 2 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไมจ่ ากดั  305 บ./ว.  - อาหารฟรี  มือ้

 - ชุดฟอร์ม

 - OT

 - มปีระกนัสังคม (นายจา้งออกใหฟ้รี)

 - หยุดสัปดาห ์ละ  วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ  รา้น The Living room
ที่ต้ัง เลขที่   TT การ์เด้น ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ทา่อิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท ์081-8887460

ประเภทกจิการ ร้านอาหาร
จ านวน วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ
(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ผู้จดัการร้านอาหาร 1 ชาย/หญิง 25-45 ปี ป.ตรี ทุกสาขา  305 บ.ขึน้ไป /ว.  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาปรับขึน้ค่าจ้างตามตกลง

 - เวลาท างาน/เวลาเปดิร้าน 

กปัตัน (หน.เด็กเสริฟ) 2 ชาย/หญิง 25-40 ปี ไมจ่ ากดั  305 บ.ขึน้ไป /ว. วันจันทร-์ศุกร์ 

  เวลา .-. น. และ เวลา .-. น

วันเสาร์-อาทิตย์

  เวลา .-. น.

สมคัร/สัมภาษณ์งาน ทีร้่าน ขา้ว ต. ประเสริฐ จ ากดั

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ชือ่ต าแหน่งงาน เพศ อายุ



ชือ่สถานประกอบการ บรษัิท เอเชียชีดแอนด์เกรนโปรดักช่ัน จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   250/42 หมูท่ี่ 3  ต.หนองคราย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท ์085-5534748

ประเภทกจิการ ธุรกิจเกษตร
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานส่งเสริมฝ่ายไร่ 3 ชาย 18 ปี ขึน้ไป ปวช.ปวส. 10,000 บ./ด.  - ท างานจนัทร์-ศุกร์ 

 - เวลา .-. น.

 - ท างานประจ าทีอ่ าเภอพิชัย

 เลขที ่/ ม. ต.ในเมอืง อ.พิชัย จ.อตุรดิตถ์

 ใกล้วัดมหาธาตุ ป้อมต ารวจพิชัย

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ หจก.อินฟินิต้ี แอนด์ เซอรว์ิส 2013
ที่ต้ัง เลขที่   141 หมูท่ี่ 1 ต าบลนาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท ์086-9319144

ประเภทกจิการ ตัวแทน จ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมแซม ตู้เงินออนไลน์
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานขาย 10 ชาย/หญิง 25-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 18,000+ บ./ด.  -มปีระกนัสังคม

 - ค่าคอมขายตู้

 - โบนัส รายเดือน/รายปี

 - ชุดฟอร์ม

 - ท างานในจังหวัดอุตรดิตถ์

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา อุตรดิตถ์
ที่ต้ัง เลขที่   159 หมูท่ี่ 8 ถ.เด่นชยั-พษิณุโลก ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอตุรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์53000 โทรศัพท์ 089-8611133,061-0194242

ประเภทกจิการ จ าหน่ายวสัดุตกแต่งบ้านครบวงจร
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พ.แนะน าสินค้า 20 ชาย/หญิง 20 ปี ม.6 ขึน้ไป 305 บ./วัน  - ไมม่รีอยสัก

 - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - สวัสดิการของบริษัท

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ หจก. ลานนาเซ็นเตอรม์ารท์ สาขาอุตรดิตถ์
ที่ต้ัง เลขที่   2/25,26,27 ถ.เจริญธรรม ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท ์062-3102360,053-750744-6

ประเภทกจิการ จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส าหรับร้านค้า ตูแช่ ช้ันวางของ
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พ.ธุรการ/ขายหนา้ร้าน 1 หญิง 24-30 ปี ปวส.ขึน้ไป 305 บ./วัน  - ใช้ คอมฯ skype/ line /word-excel

 - มคีวามรับผิดชอบ

พ.ขับรถส่งของขายหนา้ร้าน 2 ชาย 24-30 ปี ปวส.ขึน้ไป 305 บ./วัน  - ขบัรถยนต์ได้

 - มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์

 - ขยัน อดทน ทีความรับผิดชอบ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บรษัิท สไตล์ลิสต์ ทรทีเม้นท์ จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   141/7-8 ถ.ศรีอุตรานอก ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท ์096-6562484

ประเภทกจิการ จ าหน่ายเครื่องส าอางค์
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พ.ขายประจ าต่างจังหวัด 20 ชาย/หญิง 18-40 ปี ม.6-ป.ตรี 305 บ./วัน  - คอมมชิชั่นจากยอดขาย

ไม่ระบสุาขา  - ประกนัสังคม /สวัสดิการอืน่ๆ ของบริษัท

 - สามารถท างานต่างจงัหวัดได้

   หรือเป็นคนในพืน้ทีจ่งัหวัดนัน้ๆ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ หจก.นพพรหม จักร์
ที่ต้ัง เลขที่   99/108  หมูท่ี่ 6 ต าบลชาวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 11140 โทรศัพท ์094-4869816

ประเภทกจิการ รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้า
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างไฟฟ้า 5 ชาย 18-40 ปี ม.3-ปวช. 305 บ./วัน  - ประกนัสังคม /ประกนัชีวิต/ชุดยูนิฟอร์ม/บ้านพัก

 - เวลาท างาน . น.-. น.

 - หยุดวันอาทติย์

 - ท างานในจงัหวัดอุตรดิตถ์
    ราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุง่กะโล่

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บริษัท แปซิฟิค ริม ริซ กรุ๊ป จ ากัด โดยนายศุภฤกษ์ ชมชาญ
ที่ต้ัง เลขที่   ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ต าบลน้ าริด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์093-5147502

ประเภทกจิการ ก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างศาลอุตรดิตถ์ 14 บัลลงัค์)
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

เสมียนธุรการ 1 หญิง 25-35 ปี ปวส. 9,150 บ./ด.  - โสด /บุคลิกภาพดี/ ขบัขีม่อเตอร์ไซค์-รถยนต์ ได้

 - ใช้โปรแกรม Ms.office ได้

 - พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

 - สามารถจดัการเอกสารได้

 - หยุดอาทิตย์ละ  วัน 

โฟร์แมน 3 ชาย 25-35 ปี ปวช. ขึน้ไป 10,000 บ./ด.  - หยุดอาทิตย์ละ  วัน /ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 - คุมไซค์งานกอ่สร้าง / ขบัขีม่อเตอร์ไซค์-รถยนต์ ได้

 - มปีระสบการณ์ ท างาน  ปี ขึน้ไป

 - ใช้โปรแกรม Ms.office ได้

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บ.ชัยเจรญิ ไอที คาเฟ่ (ราชภัฏพลาซ่าอุตรดิตถ์)
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท ์055414180

ประเภทกจิการ จ าหน่ายเครื่องด่ืมทุกชนิด
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนกังานชงกาแฟ 2 ชาย/หญิง 20 ป ีขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 305 บ./วัน  - มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - สถานทีท่ างานราชภัฏพลาซ่าอุตรดิตถ์

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ บรษัิท สตาร ์โอ.เอ.แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 53/1-3 ถ.อินใจมี ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท ์083-9621111,055-444761

ประเภทกจิการ ศูนยซ่์อมให้บริการสนิค้าด้านไอที และกลอ้งวงจรปิด
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ช่างไฟฟ้า 10 ชาย 22 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  -ขบัรถยนต์ได้/ท างานต่างจงัหวัดได้

 - มคีวามรู้ความสามารถด้านไฟฟ้า

 - มเีบีย้เล้ียงกบัทีพ่ักให ้ถา้ออกงานต่างจงัหวัด

 - มปีระกนัสังคม

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พืชสิน
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 271 หมูท่ี่ 3 ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท ์055-428592

ประเภทกจิการ กระเทาะและอบเมลด็พืช
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานบัญชี 1 หญิง 18 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. 12,000 บ./เดือน  - สวัสดิการตามบริษัทฯ

พนักงานควบคุมเคร่ืองจกัร 1 ชาย 18 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. 12,000 บ./เดือน

คนงานชาย 1 ชาย 18 ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดั 10,000 บ./เดือน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ รา้น Private Café
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 53/7 หมูท่ี่ 1 ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท ์055-431919

ประเภทกจิการ ร้านจ าหน่ายกาแฟ
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานชงกาแฟ 1 หญิง 18-35 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 305 บ./วัน  - มอีาหารกลางวัน /ชุดฟอร์ม /มเีงินพิเศษ

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ รา้น Lan Pho Café (ลานโพธิ์)
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 63/5 หมูท่ี่ 6 ต าบลทุ่งย้ัง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท ์055-816888

ประเภทกจิการ ร้านอาหาร
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานประจ าเสริฟ 2 ชาย/หญิง 20-30 ปี ม.6 ขึน้ไป 305 บ./วัน  - รักงานบริการ

ผู้ช่วยกุก๊ 1 ชาย/หญิง 25-50 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - มีความรู้พื้นฐานงานครัวเบื้องต้น/มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ

แคชเชียร์ 1 ชาย/หญิง 20-30 ปี ปวส. ขึน้ไป 305 บ./วัน  ทุกต าแหน่ง

 - มอีาหารกลางวัน /ชุดฟอร์ม / OT

 - เวลาท างาน ไมเ่กนิ  ชั่วโมง ต่อวัน

 - เวลา เปิด/ปิด ร้าน .-. น.

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ โรงแรม กรนีวิว
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 50/4 หมูท่ี่ 4 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท ์055-407888

ประเภทกจิการ โรงแรม ห้องพักรายวนั
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

แมบ่้าน 1 หญิง 25-50 ปี ป.6 ขึน้ไป 305 บ./วัน  - อา่นออกเขยีนได้

 - มปีระกนัสังคม

 - ชุดฟอร์ม

 - อาหารเช้า - กลางวัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เพ่ิมกิจ ขนส่ง
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 57/4 ถนนพาดวารี ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท ์055-407486

ประเภทกจิการ ขนสง่สนิค้า
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

พนักงานส่งสินค้า 3 ชาย 18-25 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - ท างาน วันละ  ชั่วโมง

 - ยก แบก หาม (คล้ายงานกรรมกร)

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใหญ่ก่อสรา้งคอนกรตี 2015 
ที่ต้ัง เลขที่   เลขที่ 68/1  หมู ่1 ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากทา่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160  โทรศัพท ์081-9625646,055-810566

ประเภทกจิการ คอนกรีตผสมเสร็จ
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

กรรมกร 4 ชาย 20-40 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน  - ท างาน วันละ  ชั่วโมง

 - ยก แบก หาม (คล้ายงานกรรมกร)

 - เวลาท างาน . น-. น.

พนกังานขับรถ 2 ชาย 20-40 ปี ไมจ่ ากดั 305 บ./วัน

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



ชือ่สถานประกอบการ คลินิกทันตกรรม เด็นทัลอารต์
ที่ต้ัง เลขที่    ถ.อินใจมี ต าบลทา่อิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท ์055-412680

ประเภทกจิการ รักษาฟัน จดัฟัน
ชือ่ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา/ อตัรา เง่ือนไข - สวัสดิการ/ความต้องการอืน่ๆ

(อตัรา) สาขาวิชา ค่าจ้าง ลักษณะงาน / ประสบการณ์

ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 หญิง 20-30 ปี ม.3-ม.6 305 บ./วัน  - สวัสดิการตามคลินิกจดัให้
(Part Time)

 - ขยัน/ซ่ือสัตย์/อดทน
- เวลาท างาน 
 - เวลาท างาน 

  วันศุกร์               เวลา .-. น.

  วันเสาร์-อาทิตย์     เวลา .-. น.

19/4/2560 โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัอุตรดิตถ์      

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด



สรุป นายจา้ง/สถานประกอบการแจง้ต าแหน่งงานว่าง จ านวน 111  แหง่ 251  ต าแหน่ง  อตัราว่าง 740  อตัรา แยกเปน็ ชาย 244  อตัรา หญิง 110 อตัรา ไม่จ ากดั 386 อตัรา 

รับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่าง ในรายการ วิทยุแรงงาน ทุกวันพุธ เวลา 11.10 - 12.00 น. คล่ืนความถี่  

สนใจดูต าแหน่งงานว่างเพิม่เติมได้ที่ ส านักงานจดัหางานจงัหวัดอตุรดิตถ์ ศาลากลางจงัหวัด ชั้น 2  หรือ www.doe.go.th/uttaradit หรือ


