
จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 4 ชาย 18-50ปี ไม่จ ากัด 08.00-17.00น.

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี..114/3...หมู่ท่ี..13..ตรอก/ซอย....ถนน…บำงนำ-ตรำด ...แขวง/ต ำบล...บำงพลีใหญ่...เขต/อ ำเภอ…บำงพลี..จังหวัด...สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์.10540..............

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....นำงสำวกรรณิภำ จันทร์ทรำยมูล.......ต ำแหน่ง...........................หมำยเลขบัตรประชำชน.....................โทรศัพท์……..0623628655……...โทรสำร…………...........................................……………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร.........รับเหมำก่อสร้ำง.......................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.บริษัท เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย 2000 จ ำกัด......................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ..0205557031101................

ช่างก่อสร้าง การข้ึนเงินเดือนรายปี , โบนัส350-600บาท/วัน

ต ำแหน่งงำนว่ำง   

www.doe.go.th/samutprakarn
 ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพ่ือคนไทย (Smart Job Center)

ต ำแหน่งงำนว่ำง ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ.2566



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 3 หญิง 20ปี ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 08.00-17.00น.

2 3 ชาย/หญิง 20ปี ข้ึนไป ปวส.- ป.ตรี (ตามตารางการท างาน)

3 2 ชาย 21ปี ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป

4 2 ชาย 25ปี ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป

เคร่ืองแบบ, ค่าบริการ

เคร่ืองแบบ, ค่ารถรับส่ง

เคร่ืองแบบ

เคร่ืองแบบ

12,000 บาทข้ึนไป

13,000-17,000 บาท

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

พนักงานบัญชี

ช่างไฟฟ้า

ช่างยนต์

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี..99/1...หมู่ท่ี...11....ตรอก/ซอย....ถนน…บำงนำ-ตรำด ......แขวง/ต ำบล...บำงโฉลง...เขต/อ ำเภอ…บำงพลีจังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์…10540..................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ...คุณณัฐพัชร์ สำสม....ต ำแหน่ง...ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล...หมำยเลขบัตรประชำชน...5100900061197....โทรศัพ…..023126278...โทรสำร..023126270………....

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร.............สนำมกอล์ฟ................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.......บริษัท เลควูดคันทร่ีคลับ จ ำกัด.............................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ....0115532000581................

แคชเชียร์



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 หญิง ปวช. - ป.ตรี 08.15 - 17.00 น.

2 1 หญิง ปวช. - ป.ตรี

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี..5/27...หมู่ท่ี...22...ตรอก/ซอย....ถนน..บำงพลี - ต ำหรุ....แขวง/ต ำบล...บำงพลี.....เขต/อ ำเภอ…บำงพลี..จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์….10540...........................................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณสุรพงษ์.....................ต ำแหน่ง.............................หมำยเลขบัตรประชำชน.....3110300205116..........โทรศัพท์……..02-3460119……...โทรสำร…………....................................……………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร......จ ำหน่อยอะไหล่แม่พิมพ์.........................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร........บริษัท เหลียนซินอะไหล่ จ ำกัด......... เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ..0115550009853.........

พนักงานธุรการท่ัวไป

พนักงานประสานงานขาย

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

หมายเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ

เบ้ียขยัน , โบนัสประจ าปี 

ฐานเงินเดือนปรับข้ึนตามความสามารถ



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 50 ชาย-หญิง 18 ปีข้ึนไป ป.6-ข้ึนไป 07.00-16.00น.

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี..33/2...หมู่ท่ี…7....ตรอก/ซอย....ถนน…บำงนำ-ตรำด .....แขวง/ต ำบล...บำงโฉลง...เขต/อ ำเภอ…บำงพลี...จังหวัด..สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์..10540.........

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณสุดำรัตน์..................ต ำแหน่ง...ผู้ช่วยผู้จัดกำร…….......หมำยเลขบัตรประชำชน........................โทรศัพท์..0863726419….โทรสำร..023370222…………………………………………………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร...ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์………....1. ช่ือสถำนประกอบกำร..บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกัด................... เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ .0107536000943.........

พนักงานฝ่ายผลิต, ประกอบ, ติดต้ัง,

คลังสินค้า

353/วัน

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

OT เฉล่ีย 3 ช.ม./วัน

ค่าครองชีพ 600 บาท/เดือน



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 2 ชาย 18-35 ปี ม.6 ข้ึนไป ท างาน วันจันทร์ - วันศุกร์

2 1 ชาย 18-35 ปี ปวช./ปวส. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์

3 1 ชาย/หญิง ‒ ป.ตรี

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี..2..หมู่ท่ี..12..ตรอก/ซอย..ถนน….ก่ิงแก้ว..แขวง/ต ำบล..รำชำเทวะ...เขต/อ ำเภอ..บำงพลี..จังหวัด..สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์.02-3124482.......

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ..คุณอุไรวรรณ จันทร์ศร...ต ำแหน่ง...เจ้ำหน้ำท่ีธุระกำรบุคคล..หมำยเลขบัตรประชำชน..3801200344917..โทรศัพท์..(02-3124438)-40.โทรสำร..02-3126270….

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร..ขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม.............................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด..................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ..0115550009152................

พนักงานฝ่ายผลิต

เทคนิคบริการ

พนักงานขาย

10,590บาท

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ทุกต าแหน่งป็นพนักงานรายเดือน



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 2 ชาย-หญิง 18-35 ม.3 -ข้ึนไป

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี..59...หมู่ท่ี...6....ตรอก/ซอย....ถนน….......แขวง/ต ำบล...รำชำเทวะ.....เขต/อ ำเภอ.....บำงพลี....จังหวัด....สมุทรปรำกำร.....รหัสไปรษณีย์…......10540.........................................................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณนงนุช เทอ ำรุง.......ต ำแหน่ง...เจ้ำหน้ำท่ีบุคคล.....หมำยเลขบัตรประชำชน...1470100028858......โทรศัพท์..0924324674...โทรสำร....021752185………………………………………....

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร......ผลิตช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับอุตสำหกรรม....................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.......บริษัท ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม จ ำกัด.......................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ .........0107547000010................

คนพิการ (ม.33) พนักงานท่ัวไป 358/วัน

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ชุดฟอร์มฟรี , ตรวจสุขภาพประจ าปี

ค่ารักษาพยาบาลปีละ 3,000 บาท, ประกันสังคม

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, สหกรณ์, ประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ

งานยืน/พิการประเภท 3 สามารถท างาน

เป็นกะได้ สามารถช่วนเหลือตัวเองได้

ค่ากะ 60 บาท/ดึก, ข้าวฟรี

เบ้ียขยัน 350, 520, 700, 870 

รถรับ-ส่ง ก่ิงแก้ว - บางพลี - ประเวศ - บางโฉลง



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 3 ชาย 25-45 ปี ปวช./ปวส. 08.30-17.30น.

2 2 ชาย 25-45 ปี ไมจ ากัดวุฒิ (ท างานจันทร์-เสาร์)

3 5 ชาย 18-35 ปี ไมจ ากัดวุฒิ

4 3 ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช. - ป.ตรี

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี..75...หมู่ท่ี...11....ตรอก/ซอย....ถนน.....แขวง/ต ำบล...บำงโฉลง...เขต/อ ำเภอ..บำงพลี...จังหวัด.สมุทรปรำกำร..รหัสไปรษณีย์..10540..............

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณวิภำวดี นุ่มส ำลี.......ต ำแหน่ง...เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล.....หมำยเลขบัตรประชำชน...311030080356.................โทรศัพท์……..0619631111……...โทรสำร……………………...…....……………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร..ให้เช่ำ น ำเข้ำ ส่งออก เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ........1. ช่ือสถำนประกอบกำร.......บริษัท บำงกอกเจน จ ำกัด......... เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ...0115546002777....

ช่างเคร่ืองยนต์/ช่างไฮโดรลิก

ช่างสี

ผู้ช่วยช่าง

พนักงานธุรการ

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ชุดฟอร์ม เบ้ียขยัน ปรับเงินประจ าปี

โบนัส เงินช่วยเหลือต่างๆ

เบ้ียเล้ียงออกงานนอก

มีประสบการณ์



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 15 ชาย/หญิง 18 ปี ม.6 08.00-17.00 น.

2 25 ชาย/หญิง 18 ปี ม.3 "

3 100 ชาย/หญิง 22 ปี ป.6 "

4 100 ชาย/หญิง 18 ปี ไม่ก าจัดวุฒิ "

ชุดยูนิฟอร์ม , ประกันอุบัติเหตุ

เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ

ตรวจสุขภาพประจ าปี

11,000 บาท

12,000 บาท

15,000 บาท

11,000 บาท

เชดเกอร์

พนักงานขับรถ

พนักงานยกสินค้า

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี....214...หมู่ท่ี...10....ตรอก/ซอย....ถนน…เทพำรักษ์ กม.15 ..แขวง/ต ำบล...บำงปลำ.....เขต/อ ำเภอ…บำงพลี..จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์..10540..............

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ..น.ส.เพ็ญพิณ เนียมนิวัฒน์....ต ำแหน่ง......ผู้ช่วยผู้จัดกำรแผนกสรรหำ.....หมำยเลขบัตรประชำชน.......โทรศัพท์……..023122929……...โทรสำร……....……….........

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร...รับจ้ำงขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ.................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.....บริษัท รวมถำวรขนส่ง จ ำกัด........... เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ .0105545005195.........

ธุรการ



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 ชาย ไม่เกิน 40 ปี ม.3 ข้ึนไป 08.00-17.00น.

จันทร์ - ศุกร์

ขับรถโฟร์คลิฟต์ได้, ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

 มีประกันชัวิต, ประกันสุขภาพ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ , OT

โบนัสตามผลประกอบการบริษัท

หากขับรถได้ มีใบอนุญาติ ท.4 

15,000-18,000

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี..111/14...หมู่ท่ี...11.....ถนน…บำงนำ-ตรำด กม.19...แขวง/ต ำบล...บำงโฉลง.เขต/อ ำเภอบำงพลี....จังหวัด..สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์.10540.................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณรุ่งทิพย์ สิงเทวินทรำ....ต ำแหน่ง...ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำร..หมำยเลขบัตรประชำชน...3100900270695...โทรศัพท์023124956โทรสำร.02312497............…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร..กำรขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม............1. ช่ือสถำนประกอบกำร.บริษัท ลอร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด..........................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ..0105549075058................

พนักงานคลังสินค้า



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 20 ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวส.- ป.โท

2 1 ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวส.- ป.โท

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี....41/25...หมู่ท่ี...7....ถนน.…บำงนำ-ตรำด...แขวง/ต ำบล...บำงโฉลง.....เขต/อ ำเภอ…บำงพลี...จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์..10540........................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณจีรนันท์ ดือรำโอะ...ต ำแหน่ง...ผู้จัดกำรบัญชีกำรเงิน.....หมำยเลขบัตรประชำชน...3940700185620..โทรศัพท์……..094-1949994….โทรสำร.02-0669366……….............

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร...............น ำเข้ำยำงรถยนต์ใหม่....................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.............บริษัท ฮ๊อฟ กรุ๊ป จ ำกัด...................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์..0105558065027................

Sales

พนักงานบัญชี

ตามโครงสร้างบริษัท

15,000 บาท ข้ึนไป

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 4 ชาย/หญิง 21 - 45 ปี ปวส./ป.ตรี

2 4 หญิง 23 ปีข้ึนไป ปวส.สาขาบัญชี

หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณโอ๋..............ต ำแหน่ง.......ฝ่ำยบุคคล........หมำยเลขบัตรประชำชน.................โทรศัพท์……..02-7106688 ต่อ 20…..โทรสำร……02-7106694……........………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร.......เคมีภัณฑ์ส ำหรับอุตสำหกรรมส่ิงทอ.......................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.บริษัท เคมมำร์ท เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จ ำกัด................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ..0105530005909................

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…836...หมู่ท่ี…4....ตรอก/ซอย.12...ถนน.สุขุมวิท....แขวง/ต ำบล...แพรกษำ...เขต/อ ำเภอ.เมืองสมุทรปรำกำร..จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์..10280.................

ค่าน้ ามัน ค่าสึกหรอ ค่าคอมมิชช่ัน อ่ืน ๆ

หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตามโครงสร้างบริษัทเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย (ด่วนมาก)

ตามโครงสร้างบริษัทเจ้าหน้าท่ีบัญชี (ด่วนมาก)

อาหารกลางวัน , รถรับส่งพนักงาน

สามารถย่ืน ภงด.1/3/53 , ภพ.30

มีประสบการณ์ท าบัญชีการเงิน

พิจารณาเป็นพิเศษ , ค่าครองชีพ ,โบนัส

เงินสะสมพิเศษ , ประกันสังคม

ปวส./ป.ตรี สาขาเคมีอุตสาหกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาการตลาด

มีใจรักงานบริการ, บุคลิกภาพดี

มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 หญิง ม.6 ข้ึนไป

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำงให้ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร

  ทำงโทรสำร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี....810...หมู่ท่ี...4.....ถนน…แขวง/ต ำบล...บำงปูใหม่.เขต/อ ำเภอ.…เมืองสมุทรปรำกำร….จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์...10280...................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณป๋อง.......................ต ำแหน่ง..................หมำยเลขบัตรประชำชน........................................โทรศัพท์……..080-0604488……...โทรสำร…...................................................………........................…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร..........ผลิตช้ินส่วนพลำสติก..................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร….......บริษัท เดโคพลำส อินดัสทรี จ ำกัด.....................................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ........0115544003288................

ธุรกำรฝ่ำยผลิต มีประสบกำรณ์ด้ำนธุรกำรอย่ำงน้อย 1 ปี

สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ MS office

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , มีสวัสดิกำร

ตำมตกลง



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 หญิง 25-38 ปวช.-ป.ตรี วันจันทร์ - วันเสาร์

08.00-17.00 น.

โบนัส, เบ้ียขยัน, ประกันสังคมตามโครงสร้างบริษัท

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

หมำยเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี..1999/6...หมู่ท่ี...6...ตรอก/ซอย....ถนน…เทพำรักษ์...ต ำบล...เทพำรักษ์.....เขต/อ ำเภอ…เมืองสมุทรปรำกำร..จังหวัด..สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์.10270............................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณหวังหยุน, สุณำภรณ์.....ต ำแหน่ง...ฝ่ำยบุคคล...หมำยเลขบัตรประชำชน...3740300006126...โทรศัพท์..084-4390028...โทรสำร...02-3851809…………...…………………….....

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร..............รับปักโลโก้ทุกชนิด........................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.....บริษัท เว่ยไท่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด...........................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ....010553409654................

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 3 ชาย/หญิง ไม่เกิน 45 ปี ไม่จ ากัด 08.30 - 17.30 น.

2 2 ชาย ไม่เกิน 45 ปี ไม่จ ากัด 08.30 - 17.30 น.

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี.....768/5...หมู่ท่ี...4..ซอย..12..ถนน….แพรกษำ..ต ำบล...แพรกษำ.....เขต/อ ำเภอ….เมืองสมุทรปรำกำร..จังหวัด...สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์..10280....................................................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ...คุณตะวันฉำย เกษสกุล......ต ำแหน่ง.......ธุรกำร........หมำยเลขบัตรประชำชน.................................โทรศัพท์……..02-0507199……..........โทรสำร…………...........................………….........................................

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร......กำรกลึงกัดไสโลหะ......................................................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.......บริษัท เอ็นพี แมชชีน พำร์ท จ ำกัด...........................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ....0115561031243................

พนักงานคุมเคร่ือง CNC

พนักงานปรับต้ังเคร่ือง CNC ตามตกลง

หมำยเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ตามตกลง ‒

ประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 4 ชาย 20 - 55 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 08.00 - 17.00 น.

2 4 ชาย 20 - 55 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ "

3 2 ชาย 20 - 45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ "

4 4 ชาย 20 - 50 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ "

5 2 ชาย 20 - 40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ "

6 2 ชาย 20 - 40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ "

7 4 ชาย 20 - 40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ "

8 2 ชาย 20 - 40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ "

9 3 ชาย/หญิง 20 - 40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 07.00 - 16.00 น.

10 2 ชาย 20 - 45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 08.00 - 17.00 น.

11 2 ชาย/หญิง 20 - 45 ปี ปวส., ป.ตรี ‒

หมำยเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณวีระพล บุกพัน...........ต ำแหน่ง.....บุคคลสรรหำ........หมำยเลขบัตรประชำชน..1102001311921.....โทรศัพท์…092-2564986….โทรสำร………….................………………………..........………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร............ให้บริกำรให้เช่ำห้องพัก.........................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร...บริษัท เอ็ม แอสเสท จ ำกัด...............................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์....0105552072749....................

พนักงานขับรถโม่ปูน

พนักงานขับรถเคร่ืองจักรหนัก

พนักงานซ่อมบ ารุง (อาคาร)

รปภ.โครงการสุวรรณบุตร

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…330...หมู่ท่ี…3....ถนน…แพรกษำ...ต ำบล...แพรกษำ.....เขต/อ ำเภอ….เมืองสมุทรปรำกำร.....จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์…10280.................................................

−

−

ช่างกลึง

ช่างประกอบ

−

18,000 - 20,000 บาท

18,000 - 20,000 บาท

20,000 - 25,000 บาท

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

400 - 600 บาท

400 - 600 บาท

400 - 600 บาท

ตามโครงสร้างบริษัท

15,000 - 18,000 บาท

ช่างม่ิลล่ิง

แม่บ้านโรงแรม

พนักงานขับรถส่วนกลาง

−ตามโครงสร้างบริษัทผู้ช่วยเชฟครัวโรงแรม

−

มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไปด้านโรงแรม

−

มีใบอนุญาตขับข่ี ท.2 ข้ึนไป

มีใบอนุญาตขับข่ี ท.2 ข้ึนไป

−

−



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 ชาย 21 - 40 ปี ปวส. - ป.ตรี วันจันทร์ - วันเสาร์

2 1 ชาย 21 - 40 ปี ปวช. - ปวส. วันจันทร์ - วันเสาร์

หมำยเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี.....581...หมู่ท่ี...4...ถนน…สุขุมวิท........แขวง/ต ำบล...แพรกษำ.....เขต/อ ำเภอ….เมืองสมุทรปรำกำร….จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์..10270....................................................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณระหัส........ต ำแหน่ง......ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล.......หมำยเลขบัตรประชำชน.............โทรศัพท์……..0896689713……....โทรสำร….....02-7094780………….........................................

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร......ขำยยำเคมีเกษตรรับบรรจุยำเคมีเกษตร .............................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.......บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ ำกัด.........................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ..0105531005201................

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบ ารุง

พนักงานซ่อมบ ารุง

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

จัดท ารายงานต่าง ๆ และตรวจสอบความ

บกพร่องของเคร่ืองจักร งานอ่ืนๆท่ีได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้างาน

มีความรู้ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรและงานเช่ือม

การวางแผนและการควบคุมงานซ่อมบ ารุง

ท้ังหมด

ดูแลงานซ่อมบ ารุงรักษาท่ัวไป



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 10 ชาย 22 ปีข้ึนไป ปวช. - ปวส.ช่าง วันจันทร์ - วันเสาร์

2 1 ชาย/หญิง 24 ปีข้ึนไป ป.ตรี วิศวกรรม (07.30 - 16.30 น.)

3 1 ชาย 24 ปีข้ึนไป ป.ตรี วิศวกรรม

4 1 ชาย/หญิง 24 ปีข้ึนไป ป.ตรี การตลาด

5 5 ชาย/หญิง 22 ปีข้ึนไป ม.6 - ปวส.

6 20 ชาย/หญิง 22 ปีข้ึนไป ป.6 - ม.6

7 5 ชาย 22 ปีข้ึนไป ป.6 - ม.3

8 2 ชาย 22 ปีข้ึนไป ม.3 - ม.6 

9 3 ชาย 22 ปีข้ึนไป ม.3 - ปวส.

353 บาท / วัน

354 บาท / วัน

355 บาท / วัน

เบ้ียขยัน 300 บาท/เดือน,

 เงินจูงใจพิเศษเดือนละ 662 บาท/เดือน

เงินช่วยเหลือค่าข้าว - ค่ารถ, ค่ากะ, ค่าทักษะ

โบนัส, ปรับเงินประจ าปี, กองทุนฌาปนกิจ

ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม, สหกรณ์ออมทรัพย์

11,000 - 14,000 บาท

ตามตกลง

ตามตกลง

ตามตกลง

360 - 370 บาท/วัน

พนักงานติดรถส่งของ

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ

พนักงาน CNC ตามตกลง

วิศวกร QC

วิศวกร New Model

Sales

พนักงาน QC 

พนักงายฝ่ายผลิต

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี....235...หมู่ท่ี...7....ตรอก/ซอย.............ถนน…สุขุมวิท กม.35.....แขวง/ต ำบล...บำงปูใหม่.....เขต/อ ำเภอ....…เมืองสมุทรปรำกำร…....จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์...10280.........................................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณศรินทร เกตุวุฒิ.......ต ำแหน่ง...เจ้ำหน้ำท่ีบุคคล.....หมำยเลขบัตรประชำชน...3110100901755......โทรศัพท์……..02-323-3635-40 ต่อ 1405……...โทรสำร…..02-7095345…………........................…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร..........อลูมิเนียมรูปหน้ำตัด..................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร….......บริษัท แอลเมทไทย จ ำกัด......................................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ........0105512002065................

ช่างซ่อมบ ารุง (ไฟฟ้า , เคร่ืองกล , โซล่าเซลล์



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 ชาย 30-55 ปี ป.6 ข้ึนไป ท างานจันทร์-ศุกร์

(08.00-17.00น.)

มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์

ประสบการณ์ในการท างาน 3 ปี

เชียวชาญด้านเส้นทางกรุงเทพ, ปริมณฑล

ใช้ Google map ได้

12,000-18,000 บาท

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี.....335...หมู่ท่ี...4....ถนน…แพรกษำ........แขวง/ต ำบล...แพรกษำ.....เขต/อ ำเภอ….เมืองสมุทรปรำกำร….......จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์…......10280..........................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณกำญดำ........................ต ำแหน่ง.................................หมำยเลขบัตรประชำชน..........................โทรศัพท์……..089-8904968…...โทรสำร….02-7096511…………......…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร......ประกอบเคร่ืองจักร..............................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร..........บริษัท คลีนว่ี (ประเทศไทย) จ ำกัด.......................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ .........0115549005505................

พนักงานขับรถ



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 2 ชาย/หญิง 21 ปี ข้ึนไป ม.6,ปวช.,ปวส. 08.00-17.00 น.

2 2 ชาย 21 ปี ข้ึนไป ม.3,ปวช.,ปวส. "

3 4 ชาย 21 ปี ข้ึนไป ม.3,ปวช.,ปวส. "

4 3 ชาย 21 ปี ข้ึนไป ม.3,ปวช.,ปวส. "

5 2 ชาย 21 ปี ข้ึนไป ปวช.,ปวส. "

6 1 ชาย/หญิง 21 ปี ข้ึนไป ป.ตรี "

7 2 ชาย 21 ปี ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป "

8 1 ชาย 21 ปี ข้ึนไป ม.6,ปวช.,ปวส. "

9 1 ชาย 21 ปี ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป "

10 1 หญิง 18 ปี ข้ึนไป ม.6,ปวช.,ปวส. "

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี.....138/71...หมู่ท่ี...8....ตรอก/ซอย....ถนน…รำงรถไฟเก่ำ...แขวง/ต ำบล...บำงด้วน...เขต/อ ำเภอ….เมืองสมุทรปรำกำร….จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์.10270.........................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณรสลิน ค ำเสนำ........ต ำแหน่ง..หัวหน้ำแผนกบุคคล.....หมำยเลขบัตรประชำชน...1670200137380.....โทรศัพท์...02-7564070…...โทรสำร…………...........………………………...……...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร............แปรรูปโลหะ.............................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร...........บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จ ำกัด............................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ...0115554000443................

พนักงาน CNC

พนักงาน มิลล่ิง MC

พนักงานช่างเช่ือม - ประกอบ

พนักงาน คุณภาพ (QC)

พนักงานซ่อมบ ารุง

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.)

พนักงานท่ัวไป (ผู้ช่วยช่าง)

พนักงานเขียนแบบ CAD

พนักงานคลังพัสดุ

พนักงานธุรการฝ่าย

10,000 บาทข้ึนไป

10,000 บาทข้ึนไป

10,000 บาทข้ึนไป

10,000 บาทข้ึนไป

10,000 บาทข้ึนไป

10,000 บาทข้ึนไป

10,000 บาทข้ึนไป

หมำยเหตุ    ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

    ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

อาชีวอนามัย/สาธารณสุข/ส่ิงแวดล้อม

มีความสามารถด้านช่าง เคร่ืองมือ

เคร่ืองมือกล เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์ ช่างกล

มีใบอบรมการใช้เครนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้คอมพิวเตอรได้

มีประสบการณ์/ สาขาช่างกลโรงงาน

มีประสบการณ์/ สาขาช่างกลโรงงาน

มีประสบการณ์/ สาขาช่าง

มีประสบการณ์/ สาขาเคร่ืองมือวัด

มีประสบการณ์/ สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

13,000 บาทข้ึนไป

10,000 บาทข้ึนไป

10,000 บาทข้ึนไป



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 5 ชาย 18 ปีข้ึนไป ม.3

2 1 ชาย 18 ปีข้ึนไป ม.3

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี....611...หมู่ท่ี...4....ถนน…สุขุมวิท......แขวง/ต ำบล...แพรกษำ.....เขต/อ ำเภอ....…เมืองสมุทรปรำกำร…....จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์.....10280............................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณศิริลักษณ์ วัฒนกูล.......ต ำแหน่ง...พนักงำนธุรกำร.....หมำยเลขบัตรประชำชน...1249900083730......โทรศัพท์……..02-7093147……...โทรสำร…..02-7093120…………........................…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร......ท่อส่งลมและโคมไฟก่อสร้ำงและอ่ืนๆ...................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร…..บริษัท ตะวันออก ซินเทค จ ำกัด...............................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ...0115535006555................

พนักงานขนส่งสินค้า

พนักงานเช่ือมงาน

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

เช่ือมตัวกอน

ค่าแรงข้ันต่ า

ค่าแรงข้ันต่ า



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 ชาย ไม่เกิน 45 ปี ม.3 ข้ึนไป 08.30 - 17.30 น.

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ...คุณเสำวนีย์..............ต ำแหน่ง.......เจ้ำของกิจกำร........หมำยเลขบัตรประชำชน.................................โทรศัพท์……..089-4404155……..........โทรสำร…………...........................………….........................................

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร.....จ ำหน่ำยสำยไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ......................................................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.......บริษัท พงษ์เจริญ อิเล็คทริค.................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ .......................................................

พนักงานขับรถกะบะส่งของ 500 บาท / วัน

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี...999/20-21...หมู่ท่ี...6...ตรอก/ซอย..60..ถนน.เทพำรักษ์..แขวง/ต ำบล..เทพำรักษ์..เขต/อ ำเภอ.เมืองสมุทรปรำกำร.จังหวัด..สมุทรปรำกำร..รหัสไปรษณีย์.10270....................................................

สามารถอ่านหนังสือภาษาไทยได้

โบนัส , ประกันสังคม , เบ้ียขยัน



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 ชาย 20 ปี ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป

หมำยเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ประกันสังคม, OT, วันหยุกนักขัตฤกษ์ 13,000 บาทพนักงานขับรถยนต์ส่งคนงาน

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…1626/3...หมู่ท่ี…7.....ถนน…ศรีนครินทร์........แขวง/ต ำบล...เทพำรักษ์.....เขต/อ ำเภอ….เมืองสมุทรปรำกำร….......จังหวัด....สมุทรปรำกำร……....รหัสไปรษณีย์…..................................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณจวน , คุณทิพย์...........ต ำแหน่ง……....พนักงำนบัญชี........หมำยเลขบัตรประชำชน….1170500034092...โทรศัพท์…….02-3955990…...โทรสำร………….................………….………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร....จ ำหน่ำยขำยส่งเคร่ืองมือและวัสดุก่อสร้ำง.....................1. ช่ือสถำนประกอบกำร….......บริษัท วัฒนำ สเตนเลสสตีล จ ำกัด……………………………………………………………….เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ..0115538004464................



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 ชาย 25 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ท างานเป็นกะ 3 กะ

เช้า , บ่าย , ดึก

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ค่าอาหาร, ค่ากะ, รถรับ - ส่ง, โบนัส

ประกันสุขภาพกลุ่ม , เบ้ียขยัน, 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, ชุดฟอร์มพนักงาน

10,590/เดือนพนักงานฝ่ายผลิต

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…416...หมู่ท่ี…4...แขวง/ต ำบล...แพรกษำ.....เขต/อ ำเภอ….เมืองสมุทรปรำกำร….......จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์…....10280............................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ……....คุณสุจิรำ คชไกร...........ต ำแหน่ง...........................หมำยเลขบัตรประชำชน............................โทรศัพท์……..02-7057155……..........โทรสำร…………...................................................……........………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร..หล่อโลหะประเภทเม็ดเหล็กขัดผิวโลหะ....................1. ช่ือสถำนประกอบกำร..........บริษัท วิโนอำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ....0115531001257................



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 2 ชาย 18 - 45 ปี ไม่จ ากัด

2 2 ชาย 18 - 45 ปี ไม่จ ากัด

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี....540/2...หมู่ท่ี...6...แขวง/ต ำบล...แพรกษำ.....เขต/อ ำเภอ....…เมืองสมุทรปรำกำร…....จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์...10280.........................................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....นำยอ ำนวย บุตรจริยะ.......ต ำแหน่ง.......กรรมกำร...........หมำยเลขบัตรประชำชน...5930600027727......โทรศัพ..086-9473896……...โทรสำร…...............................................………........................…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร....รับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ.................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร…บริษัท อ ำนวย รุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม จ ำกัด..........................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์...0115565004852...............

ช่างติดต้ังระบบไฟฟ้า

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ติดต้ังระบบไฟฟ้าในอาคาร , บ้าน , โรงงาน

มีท่ีพักให้ฟรี

− ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับข่ี

− มีใบรับรองฝีมือแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

500 - 800 บาท/วัน

400 - 500 บาท/วัน



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 2 ชาย 18 ปี ข้ึนไป ปวช.- ปวส. 08.30-17.30น.รถรับส่ง, อาหาร , ชุดฟอร์ม ,อ่ืนๆ12,000 บาท

หมำยเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี.....678...หมู่ท่ี...2....ถนน…สุขุมวิท........แขวง/ต ำบล...บำงปูใหม่....เขต/อ ำเภอ….เมืองสมุทรปรำกำร...จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์..10280.................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณศศิธร........................ต ำแหน่ง.................................หมำยเลขบัตรประชำชน.......................โทรศัพท์..02-0289728……..........โทรสำร….....02-0289738……....….......…

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร....ฟอกหนังเพ่ือผลิตและจ ำหน่ำยเบำะรถยนต์...............1. ช่ือสถำนประกอบกำร......บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน)...............................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ..0107548000595................

ช่างซ่อมบ ารุง



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 ชาย ไม่เกิน 35 ปี ม.6

2 1 หญิง ไม่เกิน 30 ปี ม.6 - ปวส.

3 1 หญิง ไม่เกิน 35 ปี ปวส.

หมำยเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี.....486...หมู่ท่ี...6....แขวง/ต ำบล...แพรกษำ.....เขต/อ ำเภอ….เมืองสมุทรปรำกำร.....จังหวัด....สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์…..10270..........................................................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ.....................................ต ำแหน่ง................................หมำยเลขบัตรประชำชน..........................โทรศัพท์……..027036404 -5……..........โทรสำร………...................................................…...........................…………................

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร...บริกำรพ่นสีอะไหล่และช้ินส่วนต่ำงๆ.......................1. ช่ือสถำนประกอบกำร....บริษัท อ้ี หลิง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด.............................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ...0115546006683................

Store วัตถุดิบ

เจ้าหน้าท่ีบัญชี

ฝ่ายจัดซ้ือ

ค่าอาหาร + ชุดฟอร์ม

ค่าอาหาร + ชุดฟอร์ม + ค่าต าแหน่ง

ค่าต าแหน่ง + ชุดฟอร์ม

9,000-15,000 บาท

9,000-15,000 บาท

9,000-15,000 บาท



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 2 ชาย/หญิง ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด

2 1 ชาย/หญิง ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด

3 2 ชาย/หญิง ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด

‒ เขียนโปรแกรมด้านการผลิตเคร่ืองจักร

     อุตสาหกรรม

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…89...หมู่ท่ี…...6....ถนน…..เทพรัตน์ กม.24......แขวง/ต ำบล...บำงเสำธง.....เขต/อ ำเภอ….บำงเสำธง...จังหวัด....สมุทรปรำกำร.....รหัสไปรษณีย์...10540..................

ตามความสามารถ

ตามตกลง

Programmer

รถรับ - ส่ง สายเคหะ - แฟลต , โบนัส

3. สามารถอ่าน Drawing ได้

4. ประสานงานกับฝ่ายโรงงาน

    จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

Sales / Marketing

2. น าเสนอไอเดียการตกแต่งภายใน

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

353 บาท/วันฝ่ายผลิต , ซัพพอร์ต , พ่อบ้าน (ผู้พิการ) ‒ ฝ่ายซัพพอร์ต หากใช้คอมพิวเตอร์ได้

OT , งานเล้ียงปีใหม่

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ..คุณกำษสิยำ หำกันได้......ต ำแหน่ง......พนักงำนฝ่ำยบุคคล......หมำยเลขบัตรประชำชน.......1429900226300.......โทรศัพท์……..088-7347598……...โทรสำร…………......................…….......…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร.....ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออก......................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร........บริษัท ไดชิน โปรดักส์ จ ำกัด....................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ..0115544008093.................



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 ชาย/หญิง 20 - 30 ปี ปวส. ข้ึนไป จันทร์ - ศุกร์

2 1 ชาย/หญิง 25 - 30 ปี ป.ตรี (08.30 - 17.30 น.)

3 1 ชาย/หญิง ไม่เกิน 30 ปี ป.ตรี "

4 2 ชาย/หญิง ไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี "

5 1 ชาย/หญิง ไม่เกิน 30 ปี ป.ตรี "

6 2 ชาย ไม่เกิน 30 ปี ปวช. - ป.ตรี "

7 2 ชาย/หญิง ไม่เกิน 30 ปี ป.ตรี "

หมำยเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป

มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป

มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป

มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป

มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป

12,000 บาท

15,000 - 20,000 บาท

17,000 บาทข้ึนไป

15,000 - 20,000 บาท

ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าท่ีบัญชีสินทรัพย์

มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป

มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป

12,000 - 17,000 บาท

ตามโครงสร้างบริษัท

Product Technician

Photogarapher /VDO Editor

พนักงานธุรการ (HR)

Graphic Designer

Marketing staffs

Digital Marketing

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…178,178/1-2...หมู่ท่ี…..17.....ถนน…................แขวง/ต ำบล...บำงเสำธง.....เขต/อ ำเภอ….บำงเสำธง….......จังหวัด....สมุทรปรำกำร.........รหัสไปรษณีย์…....10570...........................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ.....คุณหทัยรัตน์……………….....ต ำแหน่ง......................................หมำยเลขบัตรประชำชน...................................โทรศัพท์……..021362701……..........โทรสำร…………........................................…….......…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร........ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง..........................1. ช่ือสถำนประกอบกำร..บริษัท ไทยเส็ง อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด...............................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ .....0115562027649................



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 2 ชาย 18 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป วันจันทร์ - วันเสาร์

( 08.30 - 17.30 น.)

หมำยเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ......................................ต ำแหน่ง..................................หมำยเลขบัตรประชำชน...............โทรศัพท์……..(02-1825121)-23…....โทรสำร…...02-1825124....……..….......…..

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร............น ำเข้ำและส่งออกช้ินส่วนยำนยนต์....................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.....บริษัท ทีทีดี อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จ ำกัด....................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ...0105552059599................

ตามกฏหมาย

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…99/18...หมู่ท่ี…..15....ถนน….....แขวง/ต ำบล...บำงเสำธง.....เขต/อ ำเภอ….บำงเสำธง….......จังหวัด....สมุทรปรำกำร.........รหัสไปรษณีย์…..........10570...........................

10,000 บาทพนักงานร้ือเคร่ืองยนต์



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 5 ชาย/หญิง 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี

2 4 ชาย 21 ปีข้ึนไป ปวส.

3 1 ชาย 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี

4 1 ชาย 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี

5 1 ชาย/หญิง 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี มีประสบการณ์ในการเขียนภาษา : PHP, ASP, CSS,Ctt

ค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลืองานแต่ง งานบวช พ่อแม่เสีย

สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เคร่ืองกลอุตสาหกรรม

สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เทคนิคการผลิต

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…1...หมู่ท่ี…...6.....ตรอก/ซอย...วัดเสำธงนอก..ถนน..บำงนำ - ตรำด กม.25...แขวง/ต ำบล...บำงเสำธง..ขต/อ ำเภอ….บำงเสำธง....จังหวัด....สมุทรปรำกำร..รหัสไปรษณีย์..10540.......................

ช่างเทคนิค 11,000

16,000

16,000

วิศวกร

ชีวิต, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, กองทุนฌาปณกิจพนักงาน

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

จป.

เจ้าหน้าท่ีวางแผนวัตถุดิบ มีประสบการณ์วางแผนวัตถุดิบ

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

เบ้ียขยัน, ค่าอาหาร, ค่าครองชีพ, ค่าต าแหน่ง, ค่ากะ, โบนัส

กองทุนฌาปณกิจครอบครัว, เคร่ืองแบบพนักงาน, รถรับ-ส่ง

ตามตกลง

ตามตกลง

Programmmer

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ ..คุณศศิธร วิจิตรธนสำร......ต ำแหน่ง.....................................หมำยเลขบัตรประชำชน......................................โทรศัพท์……..02-3381535……..........โทรสำร……02-3381539...…….......................…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร...ผลิตช้ินส่วนและประกอบงำนออีเล็กทรอนิกส์ ......................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.......บริษัท มูรำโมโต้ อีเล็กตรอน (ประเทศไทย)...................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ...0107537000793.....................



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 30 ชาย/หญิง ‒ ม.3 - ม.6

2 6 ชาย/หญิง ‒ ปวส.

3 10 ชาย/หญิง ‒ ปวส.

4 2 ชาย/หญิง ‒ ป.ตรี

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…439...หมู่ท่ี…...17.......แขวง/ต ำบล...บำงเสำธง.....เขต/อ ำเภอ...….บำงเสำธง….......จังหวัด....สมุทรปรำกำร.........รหัสไปรษณีย์…........10570.....................................

ตามตกลง

ตามตกลง

ตามตกลง

ตามตกลง

พนักงานฝ่ายผลิต

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ช่างซ่อมบ ารุง

ช่างเทคนิค

Engineer

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ..นำงสำวจิรำวรรณ ชินภำพ......ต ำแหน่ง.........เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล......หมำยเลขบัตรประชำชน.......................โทรศัพท์.02-0179400.โทรสำร……02-0179401...........…….......…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร........รับจ้ำงประกอบช้ินส่วนอะไหล่นำฬิกำ...............................1. ช่ือสถำนประกอบกำร..........บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จ ำกัด....................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ 0105528032368............



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 4 ชาย ไม่เกิน 45 ปี ม.3 ข้ึนไป มีใบขับข่ีประเภทรถ 6 ล้อใหญ่ข้ึนไป

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…88/34...หมู่ท่ี……4......แขวง/ต ำบล...คลองสวน.....เขต/อ ำเภอ….บำงบ่อ…...จังหวัด....สมุทรปรำกำร......รหัสไปรษณีย์…...10560...........................................................

(ตามตกลง)
450 บาท/วันพนักงานขับรถขนส่ง (รถ 6 ล้อ)

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ......คุณสมจิต ปกิระฆัง........ต ำแหน่ง....ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล......หมำยเลขบัตรประชำชน.....1301700007322....โทรศัพท์....02-1306805.....โทรสำร…02-1306806.........…….......…..

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร.....รับจ้ำงประกอบและพ่นสีอะไหล่เคร่ืองยนต์.....................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร...บริษัท เอสทีดี โปรดัคช่ัน จ ำกัด....................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์...0745533000953....................



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 หญิง 30 ปีข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ.......................................ต ำแหน่ง..............................หมำยเลขบัตรประชำชน.......................................โทรศัพท์……........……..........โทรสำร…………......................…….......…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร.....ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรส ำเร็จรูป.....................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร....บริษัท ไฮ คิว ผลิตภัณฑ์อำหำร จ ำกัด....................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์..0115529000842....................

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

มีความรู้ด้านงานบัญชี / ต้นทุน

สามรถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…195-195/1...หมู่ท่ี……2.....ถนน…..ส ำโรง - คลองด่ำน......แขวง/ต ำบล...บำงเพรียง.....เขต/อ ำเภอ….บำงบ่อ.จังหวัด....สมุทรปรำกำร....รหัสไปรษณีย์….10560..................

ตามโครงสร้างบริษัทเจ้าหน้าท่ีบัญชี



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 ชาย/หญิง 25 ปีข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี ตอบ Mail วางแผนการผลิต

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…170...หมู่ท่ี……4..แขวง/ต ำบล........บำงเพรียง..............เขต/อ ำเภอ...….บำงบ่อ….........จังหวัด....สมุทรปรำกำร......รหัสไปรษณีย์…...10560..................

13,000 บาทธุรการส่งออก

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ.........คุณนรมน อ่ ำส้ม.......ต ำแหน่ง......ฝ่ำยบุคคล.....หมำยเลขบัตรประชำชน....3160500051546.....โทรศัพท์...02-1828957-9.......โทรสำร…02-1828956…......................…….......…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร...ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกล่องกระดำษ.....................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.....บริษัท ชัยรัมภำ บรรจุภัณฑ์ จ ำกัด....................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์...0115552010000....................



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 ชาย ไม่เกิน 30 ปี จบเก่ียวกับเขียนแบบ วันจันทร์ - วันเสาร์

2 3 ชาย ไม่เกิน 30 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ (08.00 - 17.00 น.)

3 3 ชาย ไม่เกิน 30 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ

สามารถท า OT ได้ , ท างานนอกสถานท่ี

ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ , ค่าห้องพัก

ชุดยูนิฟอร์ม , โบนัสตามผลประกอบการ

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…262/7...หมู่ท่ี……2....ถนน…..................แขวง/ต ำบล........บำงเพรียง..............เขต/อ ำเภอ...….บำงบ่อ….........จังหวัด....สมุทรปรำกำร......รหัสไปรษณีย์…...10560..................

ช่างเช่ือมประกอบ ตามตกลง

ตามตกลง

ตามตกลง

ช่างเขียนแบบ

ผู้ช่วยช่าง

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

วันหยุดตามประเพณี , วันลาตามกฏหมาย

ปรับเงินเดือนตามผลประกอบการ , ค่าล่วงเวลา

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ.........คุณธนวัฒน์ นำคค ำ.......ต ำแหน่ง..กรรมกำรผู้จัดกำร.....หมำยเลขบัตรประชำชน....3600400308672.....โทรศัพท์.091-2937653.......โทรสำร…………......................…….......…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร...ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรอุตสำหกรรม....................................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร..บริษัท รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด....................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์...0115563000281....................



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 30 ชาย/หญิง ‒ ม.6 - ป.ตรี วันจันทร์ - วันเสาร์

( 08.00 - 17.00 น.)

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…399/458...หมู่ท่ี…........ถนน….....แขวง/ต ำบล...ส ำโรงกลำง.....เขต/อ ำเภอ….พระประแดง….......จังหวัด....สมุทรปรำกำร.........รหัสไปรษณีย์…....10130...........................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณยุวดี ใยผุบ...........ต ำแหน่ง....เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล.........หมำยเลขบัตรประชำชน..........................โทรศัพท์……..02-1610021…..โทรสำร…………............................................………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร.........จัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค....................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.บริษัท แมคโปร จ ำกัด.................................... เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ..0105564146556................

หมายเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

จดออเดอร์สินค้า

มีรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับข่ี

มีประสบการณ์ด้านการขาย

ตามโครงสร้างบริษัทพนักงานขาย



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 4 ชาย 18 ปีข้ึนไป ปวช. - ปวส. เข้ากะ - หมุนเวียน

เวลาและ OT ได้

2 2 ชาย 18 ปีข้ึนไป ปวช. - ปวส.

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…98...หมู่ท่ี…..3....ถนน…..ปู่เจ้ำสมิงพรำย....แขวง/ต ำบล...ส ำโรงกลำง...เขต/อ ำเภอ….พระประแดง...จังหวัด....สมุทรปรำกำร.....รหัสไปรษณี..10130...........................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ.......คุณประดิทรรศณ์ ปกรณ์พิสุทธ์.....ต ำแหน่ง....เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล.....หมำยเลขบัตรประชำชน..................โทรศัพท์…….02-7544501 ต่อ 123,171…..โทรสำร…………............................................………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร...โลจิสติกส์ ยกสินค้ำ ท่ำเรือตู้คอนเทนเนอร์.........................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร....บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ ำกัด....................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ...0105532040175................

พนักงานควบคุมลานตู้

16,000

หมายเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

งานบันทึกข้อมูลลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

ตรวจสอบเอกสารและอีเมล

วางแผน , จัดล าดับ , ก าหนดพ้ืนท่ี

ในการวางตู้คอนเทนเนอร์

16,000

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประจ าตู้สินค้า



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 5 ชาย 20 -35 ปี ปวส. เข้าตามกะ

2 1 หญิง 20 -35 ปี ม.6 08.00 -17.00 น.

3 1 ชาย 20 -35 ปี ปวส. เข้าตามกะ

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…45...หมู่ท่ี…........ตรอก/ซอย..ไทยอำรีย์.แขวง/ต ำบล...บำงครุ.....เขต/อ ำเภอ….พระประแดง….......จังหวัด....สมุทรปรำกำร.........รหัสไปรษณีย์..10130...........................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ.......คุณพงศธร แร...........ต ำแหน่ง....เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล.........หมำยเลขบัตรประชำชน...........................โทรศัพท์……..02-1465459…....โทรสำร…………............................................………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร....กำรซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งำนท่ัวไป.........................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.....บริษัท ไทยเบส (ประเทศไทย) จ ำกัด........................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ....0115556023882................

พนักงาน QC

พนักงานคุมหม้อขนม

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

หมายเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล

ประกันชัวิต, เงินช่วยเหลืองานศพ, โบนัส

ผลิตภัณฑ์แจกทุกเดือน, ของขวัญวันเกิด

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

ช่างควบคุมเคร่ืองจักร



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 3 ชาย/หญิง 20 - 40 ปี ป.ตรี สาขาการตลาด วันจันทร์ - วันเสาร์

นิเทศศาสตร์ หรือ ( 08.00 - 17.00 น.)

สาขาท่ีเก่ียวข้อง

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, ประกันชีวิต

ประกันสังคม, ท่องเท่ียวประจ าปี

เงินปีใหม่, โบนัสประจ าปี, เงินยืมสวัสดิการ

เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ, เงินทดแทน

ประกันสังคม, เงินทดแทน

ตามโครงสร้างบริษัทเจ้าหน้าท่ีการตลาด

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…291/1...หมู่ท่ี…10....ถนน…ปู่เจ้ำสมิงพรำย...แขวง/ต ำบล...ส ำโรงใต้..เขต/อ ำเภอ….พระประแดง..จังหวัด.สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์….10130...........................

ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

   ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณธีรวัฒ์.......ต ำแหน่ง....เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล.........หมำยเลขบัตรประชำชน.......โทรศัพท์……..02-384-3049 ต่อ123…..โทรสำร…027578917.......................………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร......จัดจ ำหน่ำยสินค้ำบริโภค........................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.....บริษัท บำงกอกดิสทริบิวเตอร์ จ ำกัด................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ .0115529000061................



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 5 ชาย 20 -35 ปี ปวส. เข้าตามกะ

2 1 หญิง 20 -35 ปี ม.6 08.00 -17.00 น.

3 1 ชาย 20 -35 ปี ปวส. เข้าตามกะ

หมายเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล

ประกันชัวิต, เงินช่วยเหลืองานศพ, โบนัส

ผลิตภัณฑ์แจกทุกเดือน, ของขวัญวันเกิด

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

ช่างควบคุมเคร่ืองจักร

พนักงาน QC

พนักงานคุมหม้อขนม

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

ตามโครงสร้างบริษัท

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…73...หมู่ท่ี…..13...ถนน…..ปู่เจ้ำสมิงพรำย.....แขวง/ต ำบล...บำงหญ้ำแพรก.....เขต/อ ำเภอ….พระประแดง…..จังหวัด....สมุทรปรำกำร....รหัสไปรษณีย์..10130...........................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ.......คุณรำตรี น่ิมมำ...........ต ำแหน่ง....เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล.........หมำยเลขบัตรประชำชน.......................โทรศัพท์……..02-1465459…......โทรสำร…………............................................………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร................สินค้ำอุปโภคบริโภค.........................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร.......บริษัท รูเบียอุตสำหกรรม จ ำกัด....................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ .0105494000060................



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 20 ชาย/หญิง 18 - 55 ปี ไม่จ ากัด วันจันทร์ - วันเสาร์

07.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ   ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

มี OT , ประกันสังคม , ชุดฟอร์ม

เงินออกประจ าวิก

พนักงานดูแลสวนหย่อม 383 - 390บาท/วัน

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี…329...หมู่ท่ี…..10....ถนน…..รถรำงสำยเก่ำ.....แขวง/ต ำบล...ส ำโรง....เขต/อ ำเภอ….พระประแดง…...จังหวัด....สมุทรปรำกำร....รหัสไปรษณีย์..10130...........................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ.......คุณมนูญ ทะวัน........ต ำแหน่ง....พนักงำนดูแลสวน.....หมำยเลขบัตรประชำชน..3630100055701....โทรศัพท์……..065-7325338…..โทรสำร…………............................................………...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร.....กิจกรรมกำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์อ่ืนๆ........................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร....บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน)....................................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ....0107562000297................



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 10 ชาย ไม่เกิน 40 ปี ป.6 ข้ึนไป ผลัดกะ

2 1 ชาย ไม่เกิน 40 ปี ป.6 ข้ึนไป 08.00 - 17.00 น.

3 5 ชาย ไม่เกิน 40 ปี ปวช. ข้ึนไป 20.00 - 05.00 น.

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี....298,298/2...หมู่ท่ี...1..ถนน..สุขสวัสด์ิ....แขวง/ต ำบล...ปำกคลองบำงปลำกด....เขต/อ ำเภอ..พระสมุทรเจดีย์...จังหวัด...สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์..12090..........................................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณภัทรพงษ์ โสวรรณี.......ต ำแหน่ง....ฝ่ำยบุคคล.....หมำยเลขบัตรประชำชน.....3301000817507......โทรศัพท์…….02-8162701……...โทรสำร…..02-4639277…………................................…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร.........ผลิตท่อเหล็ก ส่งออกท่อเหล็ก............................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร….บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน)...............................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ....0107547000206...............

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานช่างฝีมือ

ประกันสังคม, OT 3 ชม./วัน

ค่ากะ เบ้ียขยันเดือนละ 4 แรง

ชุดยูนิฟอร์มฟรี โบนัสประจ าปี

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน กู้บ้านกับ ธอส. และอ่ืนๆ

370 บาท/วัน

370 บาท/วัน

11,100 บาท



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 1 ชาย ไม่เกิน 35 ปี ปวช. - ปวส. วันจันทร์ - วันเสาร์

08.30 - 17.30 น.

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี....264/1...หมู่ท่ี…10..ถนน………......แขวง/ต ำบล…ในคลองบำงปลำกด....เขต/อ ำเภอ....…พระสมุทรเจดีย์...จังหวัด...สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์.........12090..........................................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณธนพัฒน์.........................ต ำแหน่ง.............................หมำยเลขบัตรประชำชน...................................โทรศัพท์…….02-1022209……...โทรสำร…..02-1022208…………................................…...

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน อัตรำจ้ำง
คุณสมบัติ

เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่วงเวลำท ำงำน

ประเภทกิจกำร...กำรขำยส่งเคร่ืองดินเผำเคร่ืองแก้วและเคร่ืองครัว...................................1. ช่ือสถำนประกอบกำร….บริษัท ดอลฟิน อควำแวร์ จ ำกัด...............................เลขท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ ...0105551075124................

หัวหน้าจัดส่ง

5. มีความขยัน อดทน ท างานล่วงเวลาได้

ประกันสังคม , ชุดฟอร์ม

1. จัดระบบงานขนส่งภายในบริษัท ฯ

2. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างดี

3. มีใบขับข่ีรถยนต์ประเภท 1 และ 2

4. สามารถขับรถเกียร์กระปุกได้

15,000 บาท



จ ำนวน

(อัตรำ) เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ

1 10 ชาย 18 - 40 ปี ม.3 ข้ึนไป วันจันทร์ - วันเสาร์

07.30 - 16.30 น.

2 5 ชาย 21 - 35 ปี ม.3 - ปวส. วันจันทร์ - วันเสาร์

(ช่างไฟฟ้า และอ่ืนๆ) 08.30 - 17.30 น.

3 5 ชาย 22 - 35 ปี ม.3 วันจันทร์ - วันเสาร์

08.30 - 17.30 น.มีท่ีพัก, การข้ึนเงินประจ าปี, โบนัส

ขับรถโฟล์คลิฟท์ จัดตรียม จ่าย ตรวจสอบสินค้า

งานประกอบอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

งานควบคุมเคร่ืองจักร

มีท่ีพัก, การข้ึนเงินประจ าปี, โบนัส

ติดต้ังเฟอร์นิเจอร์ตามโครงการท่ัว

353 - 450 บาท/วัน

353 - 450 บาท/วัน

ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

สามารถเดินทางค้างคืนท่ีต่างจังหวัดได้

ประสบการณ์ 1 ปี

มีท่ีพัก, การข้ึนเงินประจ าปี, โบนัส

พนักงานคลังสินค้า 353 - 400 บาท/วัน

พนักงานติดต้ัง

หมำยเหตุ  ส่งใบแจ้งต าแหน่งงานว่างให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

  ทางโทรสาร 0-2395-5994 หรือ E-mail : sjcspk@gmail.com

2. สถำนท่ีต้ังเลขท่ี.480.หมู่ท่ี...3..ตรอก/ซอย...ประชำอุทิศ 90..ถนน…ประชำอุทิศ...แขวง/ต ำบล...บ้ำนคลองสวน....เขต/อ ำเภอ.…พระสมุทรเจดีย์...จังหวัด..สมุทรปรำกำร...รหัสไปรษณีย์..12090..........................................

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง 

3. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ....คุณฐิภำวีร์ เลิศโภคินพงศ์.......ต ำแหน่ง.............................หมำยเลขบัตรประชำชน...................................โทรศัพท์…….02-8484889……...โทรสำร…..02-8484881…………................................…...
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