
 ชื�อสถานประกอบการ     อยุธยาซิตี�พาร์ค  (บริษทั คลองสวนพลู จํากดั)

ตําแหน่ง     เจ้าหน้าที�งานบุคคลและสํานักงาน
โทรสาร     035-213830 E-mail  :    Nuchanat@ayutthayacitypark.com  ,  Kanokwannn188@gmail.com

ลาํดบั ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง
1 ผู้จัดการแผนกบริการสัมพนัธ์ ชาย / หญิง 30 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี - โท การตลาด, นิเทศศาสตร์, อกัษรศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

2 หัวหน้าส่วนโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 1 ปริญญาตรี - โท  สาขาโฆษณาฯ, การตลาด, นิเทศศาสตร์, สื�อสารมวลชน "

3 เลขานุการฝ่ายการตลาด ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 1 วุฒิ ปริญญาตรี  สาขาการตลาด, เลขานุการ มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

4 เจ้าหน้าที�ส่งเสริมกจิกรรม ชาย /หญิง 23 ปีขึ�นไป 3 ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ และที�เกี�ยวข้อง "

5 เจ้าหน้าที�ออกแบบและตกแต่ง   (ด่วน) !!! ชาย / หญิง 23 ปีขึ�นไป 3 ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ / ศิลปกรรม "

6 เจ้าหน้าที�บัญชี    (ด่วน) !!! ชาย / หญิง 22 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี "

9 เจ้าหน้าที�วจิัย ชาย / หญิง 22 ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี - โท  สาขาวิจัยการตลาด, การตลาด "

10 พนักงานแคชเชียร์ หญิง 18 ปีขึ�นไป 2 ม.6 หรือ ปวช. ขึ�นไป   รักงานบริการ "

11 พนักงานฟุตซอล   (สนามหญ้าเทียม) ชาย 18 ปีขึ�นไป 2 ม.3 ขึ�นไป  รักงานบริการ "

12 พนักงานอาคาร ชาย 20 ปีขึ�นไป 3 ไม่จํากัดวุฒิ  อ่านออก เขียนได้  ร่างกายแข็งแรง "

 1. โบนัสประจําปี 5. ค่าล่วงเวลา OT สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที%
2. เบี'ยขยนั 6. จัดเลี'ยงสังสรรค์ปีใหม่ หมายเลข
3. ปรับค่าจ้างประจําปี 7. ส่วนลดค่าอาหาร  035-213-828-9   ต่อ   168 , 138
4. ชุดฟอร์ม …….

เอกสารการสมคัร สนใจและสมคัรโดยตรงได้ที� หรือดูรายละเอียดเพิ%มเติมได้ที%

1. รูปถ่าย 1 นิว  1 รูป อยธุยาซิตีพาร์ค www.ayutthayacitypark.com

2. สาํเนาทะเบียนบา้น  1  ฉบบั (ชัน 2) บริเวณดา้นขา้งโรงภาพยนตธ์นาซินิเพลก็ซ์
3. สาํเนาบตัรประชาชน  1 ฉบบั ฝั0งขวามือ (ทางออกโรงภาพยนต)์
4. สาํเนาวฒุิการศึกษา  1 ฉบบั ตังแต่เวลา  10.00 - 17.00 น.  
5. หนงัสือรับรองการทาํงาน (ถา้มี) (จนัทร์ - เสาร์)   

จังหวดั     พระนครศรีอยุธยา
 บุคคลที�สามารถติดต่อได้      คุณกนกวรรณ   กรีถาวร
 โทรศัพท์    035-213828-9  ต่อ  168

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน      (ประจําเดอืน)    พฤศจิกายน    2557
ประเภทกจิการ     ศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเทิง

 สถานที�ตั�งเลขที�       126           หมู่ที�       3 ตําบล     คลองสวนพลู                       อาํเภอ     พระนครศรีอยุธยา 1



1. เลขบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร (นิติบุคคล)  0105536092641 ชื*อสถานประกอบการ  บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชั*น ซิสเทม จาํกดั (เทสโกโ้ลตสั)
2. ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจคา้ปลีก - ร้านคา้สะดวกซื3อ สถานที*ตั3ง  629/1 หมู่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

3. โทรศพัท ์ 02-797-9000 # 4268 , 089-179-3092 โทรสาร  02-797-9859

4. ชื*อบุคคลที*ติดต่อได ้ คุณชูชยั  มีชยั  ตาํแหน่ง จนท.ฝ่ายสรรหาบุคคลากร เลขที*บตัรนายจา้ง  1009/386/2557 ออกให ้ณ สาํนกังานจดัหางานพื3นที* 9 กรุงเทพฯ

ลาํดบั ตาํแหน่งงาน ตาํแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา / สาขา เงื�อนไข / สวสัดกิาร เงื�อนไข และ ช่วงเวลาการทาํงาน อตัราค่าจ้าง สถานที�ปฏบิัตงิาน

1 Optometrist ผูจ้ดัการร้านแว่น 10 ช / ญ 23 - 35 ปี ปริญญาตรีสาขา ทศันมาตร
มีความสามารถในการประกอบแว่น,  เจียเลนส์มีภาวะผูน้าํ 
สามารถบริหารจดัการสาขาใหเ้กิดความเรียบร้อย

สามารถทาํงานเป็นกะได ้, ใช ้Computer (Microsoft
 Office) , สามารถโอนยา้ยได้

ตามตกลง

2 Pharmacy Shop Manager 10 ช / ญ 23 - 35 ปี
ปริญญาตรี(เภสัชศาสตร์บณัฑิต

 มีใบประกอบวิชาชีพ)

ตอ้งมีประสบการณ์ทาํงานอยา่งนอ้ย 1 ปี มีภาวะผูน้าํ สามารถ
บริหารจดัการสาขาใหเ้กิดความเรียบร้อย , มนุษยสัมพนัธ์ดี , มี
ใจรักในงานบริการ

สามารถทาํงานเป็นกะได ้, ใช ้Computer (Microsoft
 Office) , มีทกัษะการสื*อสารที*ดี , สามารถโอนยา้ยได้

ตามตกลง

3 Pharmacist เภสัชกร 10 ช / ญ 23 - 35 ปี
ปริญญาตรี(เภสัชศาสตร์บณัฑิต

 มีใบประกอบวิชาชีพ)
ไม่จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์ สามารถบริหารจดัการสาขาให้
เกิดความเรียบร้อย , มนุษยสัมพนัธ์ดี , มีใจรักในงานบริการ

สามารถทาํงานเป็นกะได ้, ใช ้Computer (Microsoft
 Office) , มีทกัษะการสื*อสารที*ดี , สามารถโอนยา้ยได้

ตามตกลง

3 Personnel Manager 20 ช / ญ 25 - 40 ปี ปริญญาตรี
ค่ารักษาพยาบาล , กองทุนสาํรองเลี3ยงชีพ , โบนสั , ชุดยนูิฟอร์ม
 , ประกนัอุบตัิเหตุ , ประกนัสังคม และ กองทุนเงินทดแทน

มีประสบการณ์ดา้นร้านคา้ปลีก 2 ปีขึ3นไป , สามารถ
ทาํงานเป็นกะได ้, รักงานบริการ , สามารถโอนยา้ยได้

20,000-25,000

4 พนกังานประจาํสาขา 30 ช / ญ 18 - 35 ปี ม.3 ขึ3นไป
ค่ารักษาพยาบาล , กองทุนสาํรองเลี3ยงชีพ , โบนสั , ชุดยนูิฟอร์ม
 , ประกนัอุบตัิเหตุ , ประกนัสังคม และ กองทุนเงินทดแทน

สามารถทาํงานเป็นกะได ้, รักงานบริการ,สามารถ
โอนยา้ยได้

9,000-13,000 อยุธยา, รังสิต, ปทุมธานี

5 พนกังานรายวนั 10 ช / ญ 18 - 35 ปี ม.3 ขึ3นไป ชุดยนูิฟอร์ม , ประกนัสังคม สามารถปรับเปลี*ยนเป็นพนกังานประจาํได้ 300/วนั อยุธยา, รังสิต, ปทุมธานี

ใบแจ้งตาํแหน่งงานว่าง  

ทุกภูมภิาค
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ลาํดับ เพศ จํานวน อายุ
1 ช/ญ 20 อตัรา 18+ เป็นพนกังานประจาํ

เงินเดือน + OT + โบนสัปลายปี

ค่ากะ + เบี&ยขยนั + ค่าอาหาร

2 ช/ญ 20 อตัรา 18+ ค่ารักษาพยาบาล

ประกนัชีวติ + อุบตัิเหตุ + สุขภาพ

ประกนัสงัคม

กองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ

ขา้วฟรี

3 พนกังานฝ่ายผลิต ญ 500 อตัรา 18+ 305 เบี&ยขยนั, ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา, โบนสัปลายปี

ค่าความยากของงาน 

รถรับ - ส่ง

ขา้วสวย ฟรี

ชุดยนูิฟอร์ม ฟรี

กองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ

ประกนัสุขภาพสาํหรับครอบครัว

ประกนัชีวติ ฟรี

ค่ารักษาพยาบาล,หอ้งพยาบาล

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อิเลก็ทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, เครื<องกล, 20,000

อุตสาหการ หรือสาขาที<เกี<ยวขอ้ง

มีประสบการณ์ในบริษทัฯดา้นอิเลก็ทรอนิกส์

(ทาํงานเป็นกะได)้ ช่างอิเลก็ทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า, เครื<องกล 10,300

เทคนิคคอมพิวเตอร์, เทคนิคอุตสาหกรรม

วศิวกร ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เริ<มตน้ 

 E-Mail: employment.wdth@wdc.com, employment.wdb@wdc.com

สถานที+ตั-งเลขที+ 140 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 

ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ช่างเทคนิค ปวส. ช่างอุตสาหกรรม สาขาต่อไปนี& เริ<มตน้ 

ม.3 ขึ&นไป

บาท/วนั

 "บริษัทมคีวามยนิดรีับผู้พกิารเข้าร่วมสายงาน ทุกๆ ตําแหน่ง"

บริษัท เวสเทริ์น ดจิติอล (ประเทศไทย) จาํกดั

ประเภทกจิการ ผลติฮาร์ดดสิไดร์ฟ

ตําแหน่งงาน วุฒิ/สาขา
บุคคลที+ตดิต่อได้  คุณแก้ว  E-mail: Sutthida.Chan-okul@wdc.com โทรศัพท์ (035) 277-605

สวสัดิการอตัรา
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ตําแหน่ง____________________________________ เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล
โทรสาร___035-335317____________________________E-mail : prarthana.p@minebea.co.th  

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวัสดิการ

1 ช่างเทคนิค / Technician ชาย 18 ปีขึ;นไป จํานวนมาก ปวช./ปวส. ตามโครงสร้างบริษัท 1. โบนัสประจําปี
2 พนักงานฝ่ายผลติ หญิง 18-35 ปี 2,000 ป.6 ขึ;นไป ตามโครงสร้างบริษัท 2. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว

3. กองทุนสํารองเลี;ยงชีพ
4. ปรับค่าจ้างประจําปี
5. เครื�องแบบพนักงาน
6. ประกนัชีวิตหมู่
7. งานเลี;ยงสังสรรค์ของบริษัท
8. รถรับ - ส่ง
9. ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
10. เงินช่วยเหลอืกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต
11. ข้าวเปล่าฟรี
12. ประกนัสังคม
13. กองทุนเมตตาจิต
14. ค่าล่วงเวลา

รวม อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้___ คุณปรารถนา_______________________________________
โทรศัพท์___035-335310 ต่อ 1146_________________________

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ   MINEBEA ประเภทกจิการ___อุตสาหกรรมการผลติชิ;นส่วนอเิลค็ทรอนิกส์___________________________
สถานที�ตั;งเลขที�____18________หมู่ที�_ 3___ ตําบล___ธนู___________________อาํเภอ___อุทัย_________________จังหวัด___อยุธยา___________ 4



ตาํแหน่ง    เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล
โทรสาร  035-350100 E-mail      jiraporn_c@cht.canon.co.th  

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ENGINEER ชาย/หญงิ 21-27 ปี 10 ป.ตรี ตามที�บริษทักาํหนด

สาขา Mold ,Tool & Die, IE, Electronic, Mechanic, Mechatronic, 

Polymer หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง รับผดิชอบงานด้านวเิคราะห์, ปรับปรุง

กระบวนการผลติให้มปีระสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพในชิVนส่วนการผลติ 

เพื�อรองรับการผลติรุ่นใหม่ ตดิตามและควบคุวเกี�ยวกบัเครื�องมอืในการ

ผลติ เกรดเฉลี�ยไม่ตํ�ากว่า 2.50

2 TECHNICIAN ชาย 21-26 ปี 10 ปวช-ปวส. ตามที�บริษทักาํหนด

สาขา Electric, Electronic, Mechanic, Mechatronic, เทคนิคการผลติ 

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง ประสบการณ์ทาํงาน 0-5 ปี  รับผดิชอบในการ

ควบคุมคุณภาพ และกระบวนกาพมิพ์ ตดิตามและควบคุมเกี�ยวกบั

เครื�องมอืจักรในการผลติ ตรวจสอบกระบวนการผลติและตดิตามปัญหา 

เกรดเฉลี�ยไม่ตํ�ากว่า 2.50

3 พนักงานฝ่ายผลติ ชาย/หญงิ 18-30 ปี จํานวนมาก ม.3 ขึVนไป 300-302-304 บาท
ค่าครองชีพ 300-600 บ./ด. ค่าเบีVยขยนั 800บ./ด. ค่ากะ 50 บ. ค่า

รักษาพยาบาล 20,000 บ. ค่าอาหาร 330 บ./ด. และเงนิเบีVยขยนัพเิศษ

เดอืนที� 1-6 500 บ./ด.

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้  นางสาวจิราภรณ์  เชืVอแก้ว
โทรศัพท์    035-350080  ต่อ 1106,1107

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ             บ.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากดั ประเภทกจิการ ประกอบเครื�องพริVนเตอร์และเครื�องโทรสาร
สถานที�ตัVงเลขที�            89      หมู่ที� 1 ตาํบล     บ้านเลน อาํเภอ     บางปะอนิ จังหวดั      พระนครศรีอยธุยา 5



ชื�อสถานประกอบการ____เมืองไฟฟ้าโรจนะวศิวกรรม จํากดั________ ประเภทกจิการ_ให้บริการตรวจสอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า เป็นต้น_____

ตาํแหน่ง_________เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล___________ 
โทรสาร__0-3570-9455______________E-mail panumas@somkiatsafety.in.th______ 

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 เจ้าหน้าที�ประสานงานด้านการตลาด ญ ไม่เกนิ 35 5 ปวส.ขึ>นไป 14,000 ชึ>นไป มีประสบการณ์ด้าน ประชาสัมพนัธ์  , จัดซื>อ , การตลาด

ตามประสบการณ์ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

2 ช่างไฟฟ้า (ด่วน) ช ไม่เกนิ 40 10 ปวส.ขึ>นไป 13,000 ขึ>นไป มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบํารุงไฟฟ้าในโรงาน 

ตามประสบการณ์ โอท+ีเบี>ยเลี>ยง, เครื�องแบบ

3 ช่างตดิตั>ง (ด่วน) ช ไม่เกนิ 40 5 ม.6 ขึ>นไป 10,000 ขึ>นไป มีประสบการณ์ด้านช่างยนต์หรือซ่อมรถยนต์

ตามประสบการณ์ โอท+ีเบี>ยเลี>ยง, เครื�องแบบ

รวม 20 อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้________นางสาวภานุมาศ โกมุท_______
โทรศัพท์___0-3570-9454________________

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

สถานที�ตั>งเลขที�__458/20___หมู่ที�___2____ ตาํบล__สามเรือน_____อาํเภอ____บางปะอนิ______ จังหวดั_____พระนครศรีอยธุยา_________ 6



ตาํแหน่ง____________________________________ หัวหน้างานอาวุโสบุคคล,ผช.ผจก.แผนกบุคคล
โทรสาร_______________________________035-229522

ลาํดบั ชื%อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื%อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานขาย ชาย-หญงิ 20-30 ปี 5 ปวส.ขึ7นไป ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี% (ทุกสาขา)

2 พนักงานช่างยนต์ ชาย 20-30 ปี 4 ปวส.ขึ7นไป จบช่างยนต์ขบัรถยนต์ได้ ,มีใบขบัขี%
3 พนักงานอะไหล่ ชาย 20-30 ปี 1 ปวส.ขึ7นไป -
4 พนักงานรับรถ ชาย 20-30 ปี 3 ปวส.ขึ7นไป จบช่างยนต์ ,มีความรู้เรื%องเครื%องยนต์
5 พนักงานบัญชี-การเงิน หญงิ 20-30 ปี 5 ปวส.ขึ7นไป สาขาอยุธยา ,สาขาลาดบัวหลวง,สาขาเสนา

6 พนักงานลูกค้าสัมพนัธ์ หญงิ 20-30 ปี 2 ปวส.ขึ7นไป -
7 พนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี(ด่วน) ชาย 20-35 ปี 15 - มีประสบการณ์ด้านตัวถังและสี ,เคาะ,ประกอบ

8 พนักงานธุรการ ชาย-หญงิ 20-30 ปี 5 ปวส.ขึ7นไป -
9

รวม 40 อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที%สามารถตดิต่อได้___คุณเยาวลกัษณ์ , คุณนวลปราง _____
โทรศัพท์__035-334000____________ E-mail : personal_ho@toyotaayutthaya.com

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื%อสถานประกอบการ__บริษทั โตโยต้าอยธุยา จํากดั_____________________ประเภทกจิการ____ขายรถยนต์และรับซ่อมรถยนต์โตโยต้า_____
สถานที%ตั7งเลขที%____111_____หมู่ที%___3___ ตาํบล_คลองสวนพลู____อาํเภอ_พระนครศรีอยธุยา จังหวดั__พระนครศรีอยธุยา_____ 7



ตําแหน่ง______พนักงานบัญชี________ 
โทรสาร__035-235109 ________ account@nanapan.co.th______  

ลาํดับ ชื อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื อนไขและสวสัดิการ

1 พนักงานบัญชีธุรการ หญงิ 20-25 4 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง จบการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที เกี ยวข้อง
สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้

2 เจ้าหน้าที ประสานงานฝ่ายการตลาด หญงิ 20-25 4 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง รักงานบริการ บุคลกิดี สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้

1. มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ
2. มีสวสัดิการ เบี=ยขยนั เบี=ยจูงใจ ค่าอาหารกลางวนั ค่าครองชีพ
3.มีวนัลาพกัร้อน

รวม 8 อตัรา 4. มียูนิฟอร์ม ค่าคูปองวนัเกดิ ท่องเที ยวประจําปี
5. โบนัส

บุคคลที สามารถติดต่อได้___นางสาววภิาวรรณ  จริตเอก__________
โทรศัพท์______035-235431 # 323_________

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื อสถานประกอบการ___บริษัท นานาภัณฑ์ วสัดุอุตสาหกรรม จํากดั______ประเภทกจิการ____จําหน่ายวสัดุอุตสาหกรรม_______
สถานที ตั=งเลขที ____68/9_____หมู่ที _1____ ตําบล____ไผ่ลงิ_____ อาํเภอ__พระนครศรีอยุธยา__ จังหวดั__พระนครศรีอยุธยา__ 8



หมู่ที� 2   

ตําแหน่ง       เจ้าหน้าที�แผนกทรัพยากรบุคคล                       .

ลาํดบั เพศ อายุ จํานวน

1 ชาย/หญิง 20-35 ปี 10

2 ชาย/หญิง 20ปีขึ�นไป 10

3 ชาย/หญิง 20-35 ปี 2

4 ชาย/หญิง 20-35 ปี 2

5 ชาย/หญิง 25-35 ปี 1

6 ชาย/หญิง 30-35 ปี 1

มีประสบการณ์ในคลงัสินคา้ 3-5 ปี สามารถเขา้กะได้

Manager/Assistant Manager Operations ป.ตรี-ขึ�นไป สาขาที9เกี9ยวขอ้ง ตามตกลง

Supervisor Operations ป.ตรี สาขาที9เกี9ยวขอ้ง ตามตกลง

9000+ มีประสบการณ์ในคลงัสินคา้ สามารถเขา้กะได้

พนกังาน Leader Operation ปวส. ขึ�นไป สาขาที9เกี9ยวขอ้ง 12,000+ มีประสบการณ์ในคลงัสินคา้ สามารถเขา้กะได้

พนกังานขบัรถฟอร์คลิฟท/์ รถยกสูง ม.3 ขึ�นไป (รายเดอืน) 9000+ สามารถขบัรถฟอร์คลิฟท/์ รถยกสูง สามารถเขา้กะได้

เจา้หนา้ที9ธุรการ Admin/Inventory ปวช. ขึ�นไป สาขาที9เกี9ยวขอ้ง 9000+ มีประสบการณ์ในคลงัสินคา้ สามารถเขา้กะได้

พนกังาน Picker/Checker ม.3 ขึ�นไป (รายเดอืน)

ชื�อตําแหน่ง วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

อาํเภอ        บางปะอนิ         .

จังหวดั      พระนครศรีอยุธยา                     รหัสไปรษณยี์            13160          .โทรศัพท์      02 - 6494200                         . โทรสาร              02-6494204                  .

บุคคลที�สามารถติดต่อได้     นายอภินัทธ์ ตุรงค์เรือง E-mail ApinatTurongreung@lifung.co.th .

มสีายรถ รบั-สง่ 

อยธุยา  บางปะอนิ พระอนิทร ์นวนคร
   รงัสติ  วงันอ้ย มนีบรุ ี

หวัหมาก ปากเกร็ด

มีประสบการณ์ในคลงัสินคา้ 5-10 ปี สามารถเขา้กะได้

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน  (ตําแหน่งทั�วไปและคนพกิาร)
ชื�อสถานประกอบการ  บริษัท  แอล เอฟ โลจสิตกิส์ จาํกดั                                           ประเภทกจิการ         คลงัสินค้าและการขนส่ง          . เลขประจําตัวผู้เสียภาษี                                       

สถานที�ตัSงเลขที�      505     . ซอย                      -                            .ถนน          อุดมสรยุทธ์                           . ตําบล     คลองจิก           . 9



ตําแหน่ง____________________________________ เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล
โทรสาร_______________________________- E-mail_____________________________________________________hr@thanamol.com  

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน เงื�อนไขและสวัสดิการ

1 วิศวกรโครงการ ชาย
ไม่เกิน 40

 ปี
3 ป.ตรี สาขาโยธา 25,000 บาทขึ�นไป

 - ดูแลและบริหารกจิกรรมการ

วางแผนโครงการและการบริการลูกค้า

เพื�อให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบาย

บริษัท

2 โฟร์แมน ชาย
ไม่เกิน 40

 ปี
2 ปวส. สาขาก่อสร้าง 15,000 บาทขึ�นไป

 - ตรวจและควบคุมงานโครงการต่างๆ

 ให้เป็นไปตามสัญญาที�กาํหนด

3 เจ้าหน้าที�จัดซื?อ-จัดจ้างงานโครงการก่อสร้าง ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 2 ป.ตรี ทุกสาขา 15,000 บาทขึ�นไป

 - จัดซื?อ,จัดหาวัสดุ-อปุกรณ์ต่างๆ

ในงานก่อสร้างและในงานสํานักงาน

ตามที�หน่วยงานต้องการ

4 เจ้าหน้าที�ประสานงานโครงการ ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 3 ป.ตรี ทุกสาขา 15,000 บาทขึ�นไป

 - รับเรื�อง,ความต้องการจากลูกค้าใน

การต่อเติม/ซ่อมบํารุงอาคารสินค้า

 - ประสานงานกบัผู้รับเหมาในการต่อ

เติม/ซ่อมบํารุงอาคารสินค้า

 - ติดตามความคืบหน้าการต่อเติม / 

ซ่อมบํารุงอาคารสินค้าตั?งแต่เริ�ม

ดําเนินการจนส่งมอบงาน

5 เจ้าหน้าที�บัญชี ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 1 ป.ตรี สาขาบญัชี 15,000 บาทขึ�นไป

 - บันทึกรายการบัญชีเข้าระบบ

โปรแกรมสําเร็จรูป

- ตรวจนับรายการทรัพยสินของ

บริษัทประจําเดือน

- จัดทํารายงานภาษีซื?อ,ภาษีขายและ

ภาษีอื�นๆ เพื�อยืนกรมสรรพากร

บุคคลที�สามารถติดต่อได้__นายรัฐศาสตร์___ภูวนาทบดินทร์____________
โทรศัพท์__086-395-0434_____________________________

1.โบนัส

2.เครื�องแบบพนักงาน

3.ตรวจสุขภาพประจําปี

4.รถรับ-ส่งพนักงาน

5.เงินช่วยเหลอืพิธีศพของพนักงาน

6.ประกนัสังคม

7.ปรับขึ?นเงินเดือนประจําทุกปี

8.ท่องเที�ยวประจําปี

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ_บริษัท_ธนะมลกรุ๊ป_ดีเวลอปเมนท์______ ประเภทกจิการ__อสังหาริมทรัพย์_คลงัสินค้าให้เช่า__
สถานที�ตั?งเลขที�__63__________หมู่ที�__8_____ ตําบล_เชียงรากน้อย_____________________อาํเภอ_บางปะอนิ_____________จังหวัด_พระนครศรีอยุธยา______ 10



6 เลขานุการผู้บริหาร ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 3 ป.ตรี สาขาศิลปศาตร์ 15,000 บาทขึ�นไป

• ดูแลงานธุรการของสํานักงาน

กรรมการผู้จัดการ

• ประสานงานกบัแผนกที�เกี�ยวข้อง

ของบริษัท 

• เขียนจดหมายโต้ตอบและจัดพิมพ์

เอกสารต่างๆ 

• จดบันทึกและสรุปรายงานการ

ประชุม 

• ติดตามงานที�ได้รับมอบหมายและ

รายงานให้ผู้บริหารทราบตลอดเวลา

7 พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจํา กทม. ) ช 20 ปีขึ�นไป 2 ม.3 ขึ�นไป 15,000 บาทขึ�นไป  - ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร

8 ช่างซ่อมบํารุง ช 20 ปีขึ�นไป 2 ปวช. ขึ�นไป 13,000 บาทขึ�นไป

 - ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบํารุง

อาคารคลงัสินค้า/สํานักงาน

เช่น ไฟฟ้า,แอร์, ประปา,โทรศัพท์,

งานสี,งานฉาบปูน,งานเชื�อมเป็นต้น

9 เจ้าหน้าที�นิติกร ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 1 ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ 15,000 บาทขึ�นไป

 - ทําสัญญาเช่าของบริษัทฯ และ

บริษัทฯในเครือ

- ติดต่องานราชการต่างๆ

10 นักวิทยาศาสตร์อาหาร ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 1 ป.ตรี ทุกสาขา 15,000 บาทขึ�นไป
 - มีประสบการณ์ทํางานกบัธุรกจิ

อาหารอย่างน้อย 1 ปี

11 เจ้าหน้าที�สํารวจที�ดินและประเมินทรัพย์สิน ช/ญ 20 ปีขึ�นไป 1 ป.ตรี ทุกสาขา 15,000 บาทขึ�นไป

 - สํารวจที�ดินเพื�อเป็นข้อมูลในการ

ลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 - ติดต่อประสานงานหน่วยงาน

ราชการในการตรวจสอบข้อมูล

 - วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเป็น

รายงานให้กบัผู้บังคับบัญชา 
รวม 19 อตัรา

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา



ตําแหน่ง Human Resources Coordinator โทร.089-895-3023
โทรสาร 02-516-2432  

ลาํดบั ชื+อตาํแหน่ง เพศ อายุ จาํนวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื+อนไขและสวสัดกิาร

1  ผู้จดัการประจาํกะ ช/ญ 22 - 36  ปี 5  -  วุฒิปวส.ขึ!นไป รายได้เริ&มต้นที& 12,400 บาท  -สามารถเลอืกสาขาที&ทํางานได้
( สามารถเลอืกสถานที&ทาํงานใกล้บ้านได้ )   +  ค่าบริหารสถานี + คอมมิชชั�น  -ค่าจ้าง/เงนิเดอืนจ่าย/ล่วงเวลา จ่ายทุก 15 วนั
    บริหารสถานีบริการนํ�ามนัและร้านคา้สะดวกซื�อภายในกะ  - คอมมชิชั&น ทุกเดอืน

2 ผู้จดัการส่วนหน้าลาน ช/ญ 18-36  ปี 12  - วุฒิม.6 ขึ!นไป รายได้เริ&มต้นที& 10,400 บาท  -เงนิโบนัส ทุกสิ!นปี
( สามารถเลอืกสถานที&ทาํงานใกล้บ้านได้ )   +  ค่าบริหารสถานี + คอมมิชชั�น + OT  -ขึ!นเงนิเดอืนทุกปี ตามผลการประเมนิ/
  ดูแลควบคุมการจดัเกบ็รายได ้และบริหารคุณภาพการใหบ้ริการนํ�ามนั  -บ้านพกัพนักงานฟรี (ทุกสาขา)

3 พนักงานสั&งซื!อและจดัเรียงสินค้า ช/ญ 18-36  ปี 2  - วุฒิม.6 ขึ!นไป รายได้เริ&มต้นที& 10,400 บาท  -เครื&องแบบพนักงานฟรี
( สามารถเลอืกสถานที&ทาํงานใกล้บ้านได้ )   +  ค่าบริหารสถานี + คอมมิชชั�น + OT  -เบิกค่ารักษาพยาบาล  จากบริษัทโดยตรง
    ดูแลควบคุมการสั�งซื�อ ,สต๊อกสินคา้ และจดัเรียงภายในร้าน  -ประกนัชีวติ,ประกนัอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม.

4 แคชเชียร์ ช/ญ 18-30 ปี ไม่จาํกดั  - ม.3 ขึ!นไป                                     รายได้ 315 บาท/ วนั  - ตรวจสุขภาพประจําปี
( สามารถเลอืกสถานที&ทาํงานใกล้บ้านได้ )  - บุคลกิภาพด ี รักงานบริการ                     +  คอมมิชชั�น + OT  -ประกนัสังคมและกองทุนเงนิสํารองเลี!ยงชีพ

 - ไม่จาํเป็นต้องมปีระสบการณ์  -อตัราดอกเบี!ยพเิศษสําหรับเงนิกู้เพื&อที&อยู่อาศัย

5 พนักงานจัดเรียงสินค้า/พนักงานบริการอาหารสด/ ช/ญ 15 ปีขึ!นไป ไม่จาํกดั  - ไม่จาํกดัวุฒิการศึกษา รายได้ 300  บาท/วนั  -รางวลัเกยีรติคุณตามอายุงาน
พนักงานบริการนํ!ามนั / พนักงานทําความสะอาด  - รักงานบริการ   +  คอมมิชชั�น + OT  -ฝึกอบรมเพื&อพฒันาให้พนักงานทุกตําแหน่ง
( สามารถเลอืกสถานที&ทาํงานใกล้บ้านได้ )  -ข้าวสวยฟรี 1 มื!อ/กะ

6 พนักงานชงชาไข่มุกและอาหาร ช/ญ 18-30 ปี ไม่จาํกดั  - ม.3 ขึ!นไป                                     รายได้ 315 บาท/ วนั  -วนัหยุดตามประเพณ ี13 วนั / ปี
พนักงานชงกาแฟร้าน Amazon  - บุคลกิภาพด ี รักงานบริการ                     +  คอมมิชชั�น + OT  -วนัหยุดพกัร้อนเริ&มต้นที& 7 วนั / ปี สูงสุด 20วนั

 - ไม่จาํเป็นต้องมปีระสบการณ์  -สิทธิLลาป่วย ลากจิ ลาคลอด ลาอบรมวชิาทหาร
รวม อตัรา  - มโีครงการกู้เงนิ "ผ่านธนาคาออมสิน"

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื+อสถานประกอบการ  บริษัท ปตท.บริการธุรกจิค้าปลกี จํากดั ประเภทกจิการ  สถานีบริการนํJามนัปตท. และ ร้านค้าสะดวกซืJอจิฟฟี+
สถานที+ตัJงเลขที+      9/198     หมู่ที+   5 ตําบล    คลองหนึ+ง อาํเภอ  คลองหลวง  จังหวดั ปทุมธานี
บุคคลที+สามารถติดต่อได้ คุณกาญจนา  พูดดี
โทรศัพท์  02-516-2209 # 106 E-mail : kanjana.p@pttrm.com 11



ตาํแหน่ง______เจ้าหน้าที�ธุรการบุคคล__________ 
โทรสาร____035 254074_____ E-mail____safetykss@kasemsub.com_____ 

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 เจ้าหน้าที�ธุรการ ชาย/หญงิ 20-40 2 ปวช. ขึ7นไป *โปรดระบุจํานวน*
2 พนักงานขบัรถบรรทุก ชาย น้อยกว่า50 5 ป.6 ขึ7นไป (บาท) วิ�งส่งสินค้าสายไกล

 

รวม 7 อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้_____สัตกรีฑาพล  โพธิ?ประสาท_______
โทรศัพท์____085 1236456_____

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ____บริษทั เกษมทรัพย์ทรานสปอร์ต  จํากดั________ประเภทกจิการ____ขนส่งสินค้า_______
สถานที�ตั7งเลขที�___99___หมู่ที�___1___ ตาํบล____หันสัง______อาํเภอ___บางปะหัน___ จังหวดั__พระนครศรีอยธุยา_ 12



ตําแหน่งเจ้าหน้าที�สรรหาและคดัเลือกอาวุโส
โทรสาร_______________________________E-mail: Thotsapon.nam@tqm.co.th  

ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวัสดิการ

1 พนกังานฝ่ายขาย จ.อยธุยา (ตอ้งมีรถยนตส์่วนตวั) ช/ญ 20-40 7 ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา 12,000+คา่คอมฯ+อินเซนทีฟ+คา่นํ.ามนั+อื0นๆ   เงินเดือนประจาํ, กองทุนสหกรณ์ 

2 ธุรการ จ.อยธุยา ญ 20-35 3 ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา 9,000-9,500 + เบี.ยขยนั + OT  โบนสั ประกนัสังคม, เบี.ยขยนั

  ท่องเที0ยวตา่งประเทศ(ตาํแหน่งที0 1-4)

เงินช่วยเหลือสมรสและบุคคล

  ในครอบครัว, กองทุนสาํรองเลี.ยงชีพ

ทุนการศึกษาบุตร, สังสรรคป์ระจาํปี

เงินรางวลัพิเศษ,เงินกูย้มืฉุกเฉิน

  มอบสร้อยคอทองคาํเมื0อคลอดบุตร

ตรวจสุขภาพประจาํปีและอื0นๆ

รวม 10 อัตรา

** มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

บุคคลที�สามารถติดต่อได้ คุณทศพล นามวงษา
โทรศัพท์____091-8906804____

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

** บริษัท มีศูนย์ประสานงานมากกว่า  67  สาขาทั'วประเทศ  **

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการบริษัท ทีควิเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ประเภทกิจการ ที�ปรึกษาด้านประกันภัย
สถานที�ตัLงเลขที�      21/34  ถนนเดชาวธุ ประตูชัย อําเภอ เมือง จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 13



ตาํแหน่ง________เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคล_______________________ 
โทรสาร_______________________________035-287-109 E-mail____mouse_zetec@hotmail.com________________ 

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ช่างแม่พมิพ์(โลหะ) ชาย 30-45 2 ปวส. ตามตกลง เบี;ยขยนั ประกนัสังคม ชุดฟอร์ม
2 QC ชาย-หญงิ 30 ขึ;นไป 1 ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง โบนัส  ประกนัอบุัตเิหตุ วนัหยดุพกัผ่อน
3 QA ชาย-หญงิ 30 ขึ;นไป 1 ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง
4 พนักงานฝ่ายผลติ ชาย-หญงิ 25 ขึ;นไป 10 ป.6 ขึ;นไป 300/วนั ค่าเดนิทางวนัละ 40บาท
5 พนักงานธุรการ หญงิ 25 ขึ;นไป 1 ปวช. 9000/เดอืน
6 แม่บ้าน หญงิ 30 ขึ;นไป 2 ไม่จํากดัวุฒิ 300/วนั
7 พนักงานขบัรถ ชาย 30 ขึ;นไป 1 ไม่จํากดัวุฒิ 300/วนั

พนกังาน สโตรส์ ชาย-หญงิ 30 ขึ;นไป 2 ป.6 ขึ;นไป 300/วนั

รวม 20 อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้___คุณวนัทนา_______________________________________
โทรศัพท์__035-287078_____________________________

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ_บริษทั ซีเทค ออโต้พาร์ท จํากดั_________ ประเภทกจิการ__ผลติชิ;นส่วนรถยนต์_____________________________
สถานที�ตั;งเลขที�_____92_____หมู่ที�__2____ ตาํบล__ลาํไทร_____________อาํเภอ____วงัน้อย___________จังหวดั_พระนครศรีอยธุยา_____________ 14



ประเภทกจิการ_____ผลติและจาํหน่ายนํ�าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมภิาคในเขตพื�นที#สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี

ตําแหน่ง____________________________________ เจ้าหน้าที#ทรัพยากรบุคคล
โทรสาร_______________________________02-4206064 E-mail___watchaya@ttwplc.com__________ 

ลาํดบั ชื#อตําแหน่ง เพศ อายุ จาํนวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื#อนไขและสวสัดกิาร

1 ผูจ้ดัการส่วนบริหารงานทั�วไป (Administration Managerช/ญ 35 ขึ�นไป 1 ปริญาตรี ทุกสาขา 70,000.00                   รับผดิชอบในส่วนงานธุรการ จดัซื�อ และสารสนเทศ 
2 ผูจ้ดัการส่วนประชาสมัพนัธ์ (Public Relation Managerช/ญ 40 ขึ�นไป 1 ปริญาตรี นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพนัธ์ มนุษยศาสต์ 70,000.00                   ดูแลงานที#เกี#ยวข้องกบัการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ของบริษทัฯ 
3 เจา้หนา้ที�พฒันาบุคลากร  (Human Resource Development Officerช/ญ 25 ขึ�นไป 1 ปริญญาตรี สาขาที#เกี#ยวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 15,000.00                   ดูแลเรื#องฝึกอบรมพฒันาบุคลากร/โบนัส, ปรับเงนิเดอืนประจาํปี
4 เจา้หนา้ที�นกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation Officerช/ญ 21 ขึ�นไป 1 ปริญญาตรี บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงนิ15,000.00                   ดูแลให้ข้อมูลนักลงทุนทั�งในและต่างประเทศ/โบนัส
5 เจา้หนา้ที�ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Officerช/ญ 21 ขึ�นไป 1 ปริญญาตรี การตลาด เศรษฐศาสตร์15,000.00                   ดูแลลูกค้าส่งเสริมการขาย/โบนัส, ปรับเงนิเดอืนประจาํปี
6 เจา้หนา้ที�พฒันาธุรกิจอาวโุส (Senior Business Development Officerช/ญ 23 ขึ�นไป 1 ปริญญาตรี บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงนิ15,000.00                   วเิคราะห์การลงทุนในธุรกจิใหม่ของบริษทัฯ /โบนัส
7 วิศวกร (Engineering) ช 21 ขึ�นไป 2 ปริญญาตรี ไฟฟ้า เครื#องกล โยธา สิ#งแวดล้อม15,000.00                   ดูแลงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง รื�อ ย้าย /โบนัส
8 วิศวกรซ่อมบาํรุง (Maintenance Engineer) ช 21 ขึ�นไป 5 ปริญญาตรี ไฟฟ้า เครื#องกล สิ#งแวดล้อม15,000.00                   ควบคุมและวางแผนซ่อมแซม ปรับปรุง เครื#องจกัร พร้อมดูแลช่างเทคนิค 
9 ช่างเทคนิค (Maintenance Technician) ช 20 ขึ�นไป 8 ปวช.ปวส. ไฟฟ้า เครื#องกล 10,000.00                   ซ่อมแซมเครื#องจกัร/โบนัส, ปรับเงนิเดอืนประจาํปี
10 พนกังานผลิต (Shift Operator) ช 20ขึ�นไป 8 ปวช.ปวส.ทุกสาขา 9,500.00                     ดูแลระบบผลตินํ�าประปา/โบนัส, ปรับเงนิเดอืนประจาํปี

รวม 29 อตัรา

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื#อสถานประกอบการ___บริษทั ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)_______
สถานที#ตั�งเลขที#__30/130_____หมู่ที#___12__ ตําบล_____ไร่ขงิ__________อาํเภอ_____สามพราน_________จงัหวดั____นครปฐม__ 

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจดัหางานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที#สามารถติดต่อได้__________วชัญา นาถทัต_____________
โทรศัพท์ 02-8117526 ต่อ 2_หรือ 083-3035688____

15



อาํเภอ____วงัน้อย_________
ตําแหน่ง____________________________________ Sr.Recruitment Officer     

โทรสาร_______________________________035-272448  E-mail  

ลาํดับ ชื3อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื3อนไขและสวสัดิการ

1 Production Engineer ชาย , หญิง 20 - 30 2 ปริญญาตรีขึ!นไป 19,000 ขึ!นไป โบนสัประจาํปี , ปรับอตัราค่าจา้งประจาํปี ,

2 Maintenance Technician ชาย , หญิง 20 - 30 5 ปวส.ขึ!นไป 13,000 ขึ!นไป ค่าเลี�ยงดูบุตร , เบี�ยขยนั , กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ,

3 Admin. Officer ชาย , หญิง 20 - 30 3 ปริญญาตรีขึ!นไป 13,000 ขึ!นไป ค่าครองชีพ , ค่าเช่าบา้น , หอพกัพนกังาน , 

4 Warehouse Officer ชาย , หญิง 20 - 30 3 ปริญญาตรีขึ!นไป 13,000 ขึ!นไป ประกนัสงัคม , กองทุนเงินทดแทน , 

5 Logistics Staff ชาย , หญิง 20 - 30 3 ปวส.ขึ!นไป 12,000 ขึ!นไป ประกนัสุขภาพ , ประกนัอุบตัิเหตุ ,

6 พนกังานฝ่ายผลิต (รายวนั) ชาย 18 - 40 20 ป.6ขึ!นไป 300 ชุดฟอร์มพนกังาน , อุปกรณ์ความปลอดภยั ,

7 พนกังานคลงัสินคา้ (รายวนั) ชาย 18 - 40 20 ป.6ขึ!นไป 300 รถรับส่งพนกังาน (อยธุยา-วงันอ้ย)

8 พนกังานจดัส่ง (รายวนั) ชาย 18 - 40 10 ป.6ขึ!นไป 300

9 คนสวน / แม่บา้น (รายวนั) ชาย , หญิง 18 - 40 5 ป.6ขึ!นไป 300

ทุกตําแหน่งเป็นพนักงานประจํา
รวม 71 อตัรา

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

ชื3อสถานประกอบการ__     บริษัท ค้าเหลก็ไทย จํากดั (มหาชน)     ____________________________ประเภทกจิการ_______     ผลติและแปรรูปผลติภัณฑ์เหลก็     ________________________
สถานที3ตัOงเลขที3___332-333_______หมู่ที3___5_____ ตําบล__ลาํไทร____________________ จังหวดั___พระนครศรีอยุธยา______ 
บุคคลที3สามารถติดต่อได้______คุณศิวาวุฒิ  เอืOอชีวกุล____________________________________
โทรศัพท์_____02-6854000___ต่อ 4121_______________________ siwawut@thaimetaltrade.com
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ตําแหน่ง เจ้าหน้าที�ฝ่ายบุคคลและธุรการ
โทรสาร 035-729-206 E-mail : preeyanuch@nakamurakagaku.co.th  

ลาํดบั ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ช่างไฟฟ้า ช ไม่เกนิ 30 ปี 10 ช่างไฟฟ้า ค่าเดนิทางวนัละ 100 บาท/เดอืน
2 Machines ช ไม่เกนิ 30 ปี 10 ช่างกล, หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง เบีNยขยัน 300-800 บาท

ข้าวกลางวนัฟรี ค่าอาหาร 30 บาท
ชุดยูนิฟอร์ม

 หยุดเสาร์ - อาทิตย์
ค่าครองชีพ 30 บาท/วนั
O.T ตามปริมาณงาน

เที�ยวประจําปี

ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี
กองทุนสํารองเลีNยงชีพ

รวม 20 อตัรา

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

บุคคลที�สามารถติดต่อได้ ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
โทรศัพท์   035-729-201-4

มีโบนัสและการปรับประจําปี ทัNงนีNขึNนอยู่กบั

ผลประกอบการ

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ :  บ.นาคามูระ คากาคุ (ประเทศไทย) จํากดั ประเภทกจิการ : ประกอบเครื�องจักรที�ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
สถานที�ตัNงเลขที� 60       หมู่ที�   1 ตําบล บ้านเลน อาํเภอ บางปะอนิ จังหวดั พระนครศรีอยุธยา 17



หมู่ที�      7    .

ลาํดบั เพศ อายุ จาํนวน

1 หญิง 27ปีขึ�นไป 1

2 หญิง 22ปีขึ�นไป 5

3 ชาย/หญิง 25ปีขึ�นไป 2

4 ชาย/หญิง 25ปีขึ�นไป 2

5 ชาย 25ปีขึ�นไป 1

6 ชาย 18ปีขึ�นไป 2

7 ชาย 22ปีขึ�นไป 5

8 หญิง 20ปีขึ�นไป 2

9 ชาย 20ปีขึ นไป 10

10 ชาย/หญิง 18 ปีขึ�น 10

11 หญิง 18 ปีขึ�น 5

12 ชาย/หญิง 22ปีขึ�นไป - -

13 หญิง 22 ปีขึ�นไป 2

49

ร้านค้าขายอาหาร รับผดิชอบในการประกอบอาหาร , สามารถล้างจานเอง ค่าแก๊ส+ไฟฟ้า+นํ�าปะปา (ฟรี) ไม่เสียค่าเช่าที3 

20,000 +

300 +

10,000 +

300+

จนท.คุมเครื3องจกัร (ด่วน) ม.6 / ปวช-ปวส  ขึ�นไป

หวัหนา้หน่วยวิศวกรรมบริการ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาเกี$ยวขอ้ง 20,000 +

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวันนัดพบแรงงาน  (ตําแหน่งทั�วไปและคนพกิาร)
ชื�อสถานประกอบการ  บริษทั  ทิปโก้  เอฟแอนด์บี จาํกดั                                           . ประเภทกจิการ         ผลติภัณฑ์เครื�องดื�ม             . เลขประจาํตวัผู้เสียภาษ ี                                      

สถานที�ตั งเลขที�      90 / 1     . ซอย                      -                            .

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้    น.ส.ธมนพชัร์  แพบวั ,น.ส.วศินี สิงห์งาม ตาํแหน่ง       เจ้าหน้าที�สรรหาและบริหารแรงงาน                                        . E-mail thamonpatch@tipco.net .

ถนน          พหลโยธิน                           . ตาํบล     สนับทึบ           . อาํเภอ        วงัน้อย                    

จงัหวดั      พระนครศรีอยุธยา                     . รหัสไปรษณีย์            13170          . โทรศัพท์      035 - 723386  -  8 ต่อ 3002                                            . โทรสาร              035 - 723314                   

ชื�อตาํแหน่ง วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

R&D Nutrition&Regulation Unit Head ป.ตรี Food Science. มีความรู้กฏหมายอาหาร/อย. 20,000 + ประสบการณ์ดา้นโรงงานทีCผลิตนํ�าดืCม 3-5 ปี

10,000 + ประสบการณ์ 0-2 ปี สามารถเข้ากะได้ 

20,000 + ประสบการณ์ 0-5 ปีในการบริหารจดัการ

-

20,000 +Production Supervisor ป.ตรี Food Science./สาขาทีCเกีCยวขอ้ง ประสบการณ์ดา้นโรงงานทีCผลิตนํ�าดืCม 3-5 ปี

 ดูแลงานดา้นทาํความสะอาดภายในบริษทั300+

หวัหนา้หน่วยคลงัสินคา้ ป.ตรี สาขาวิศวอุตสาหการ, บญัชี, ขนส่ง หรืออื$นๆ

แม่บา้น ป.6 ขึ�นไป

R&D Lab Aid ม.3 ขึ�นไป 

ประสบการณ์ 3 -5 ปีในการดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

ประสบการณ์ 0-5 ปีในการซ่อมบาํรุงเครืองจกัรหวัหนา้ผูค้วบคุมงานซ่อมบาํรุง

ช่างไฟฟ้า ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า  สาขาอิเลก็ทรอนิกส์ ประสบการณ์ 1-2 ปี

พนกังานขบัรถโฟร์คลิฟท์ ม.3 ขึ�นไป

เจา้หนา้ที$ Micro lab - QA ประสบการณ์ การวิเคราะหืเชื�อจุลินทรีย์ปวช. - ปวส. สาขาทั$วไป 10,000 +

ป.ตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาเกี$ยวขอ้ง

พนักงานฝ่ายผลติ / QA ม.3 ขึ�นไป (รับคนพกิารด้วยค่ะ) 300 + สามารถเข้ากะได้

มีใบผา่นการขบัรถโฟร์คลิฟท์
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บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จํากดั
ผลติและจําหน่ายอาหาร (ซาลาเปาและติ&มซํา)

สถานที&ตั*งเลขที&   524/3   ถนนนครสวรรค์   แขวงสี&แยกมาหานาค   เขตดุสิต   กรุงเทพฯ 10300

ชื&อบุคคลที&สามารถติดต่อได้        สุภาพร   มีเพชร์          โทรศัพท์   0-2281-5694-5  ต่อ  102           E-mail :  salapao_hr@hotmail.com

1 ผูช้่วยผูจ้ดัการร้าน ช/ญ 25 22 - 36 ปริญญาตรี โบนสั,ประกนัสงัคม,เบี%ยขยนั 500/ด,ค่า I'm fine gift ทาํงานเป็นกะ 12,000++ บาท/เดือน

2 พนกังานขายประจาํ ช/ญ 70 18 - 36 ม.3-ปวส. โบนสั,ประกนัสงัคม,เบี%ยขยนั 500/ด,ค่า I'm fine gift ทาํงานเป็นกะ 9,000++ บาท/เดือน

3 พนกังานขายพร้อมส่ง ช/ญ 5 18 - 36 ม.3-ปวส. ประกนัสังคม, ค่า Incentive, เงินประกนั, เงินรางวลั, แคชเชียร์ ทาํงานเป็นกะ 9,000++ บาท/เดือน

4 พนกังานขาย Part time ช/ญ 5 18 - 36 ม.3-ปวส. ประกนัสังคม, ค่า Incentive, เงินประกนั, เงินรางวลั, แคชเชียร์ ทาํงานเป็นกะ 37-41 บาท/ชัEวโมง

5 เจา้หนา้ทีEออกแบบผลิตภณัฑ ์(สาํนกังานใหญ ่นางเลิ%ง) ช/ญ 1 22 - 30 ปริญญาตรี โบนสั, ประกนัสงัคม 08.30 - 17.30 ตามประสบการณ์

6 พนกังานบญัชี (สาํนกังานใหญ ่นางเลิ%ง) ญ 2 22 - 30 ปริญญาตรี โบนสั, ประกนัสงัคม 08.30 - 17.30 13,000 บาท/เดือน

7 พนกังานบญัชี (สาํนกังานใหญ ่นางเลิ%ง) ญ 2 20 - 30 ปวช./ปวส. โบนสั, ประกนัสงัคม 08.30 - 17.30 9,000++ บาท/เดือน

8 Production (โรงงานบางบวัทอง) ช/ญ 5 22 - 30 ปริญญาตรี โบนสั, ประกนัสงัคม, ค่าOT ทาํงานเป็นกะ 14,000++ บาท/เดือน

9 พนกังานบญัชีโรงงาน (โรงงานบางบวัทอง) ญ 2 22 - 30 ปริญญาตรี โบนสั, ประกนัสงัคม, ค่าOT 09.00 - 18.00 14,000++ บาท/เดือน

10 พนกังานฝ่ายผลิต (โรงงานบางบวัทอง) ช/ญ 30 18 - 45 ไม่จาํกดั โบนสั, ประกนัสงัคม, ค่าOT, ค่าเขา้กะ, เบี%ยพิเศษ ทาํงานเป็นกะ 300++ บาท/วนั

11 พนกังานสโตร์ (โรงงานบางบวัทอง) ช/ญ 2 18 - 45 ม.3/ม.6/ปวช. โบนสั, ประกนัสงัคม, ค่าOT ทาํงานเป็นกะ 9,000++ บาท/เดือน

12 พนกังานจดัส่ง (โรงงานบางบวัทอง) ช/ญ 2 18 - 45 ม.3/ม.6/ปวช. โบนสั, ประกนัสงัคม, ค่าOT ทาํงานเป็นกะ 9,000++ บาท/เดือน

13 พนกังานขบัรถ (โรงงานบางบวัทอง) ช 2 25 - 45 ไม่จาํกดั โบนสั, ประกนัสงัคม, ค่าOT ทาํงานเป็นกะ 9,000++ บาท/เดือน

14 พนกังานขนส่งประจาํรถ (โรงงานบางบวัทอง) ช 2 18 - 45 ไม่จาํกดั โบนสั, ประกนัสงัคม, ค่าOT ทาํงานเป็นกะ 300++ บาท/วนั

คุณวุฒิ เงื&อนไขและสวสัดกิาร เวลาทํางาน ค่าจ้าง

    สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที&  www. jobth.com , www.jobbkk.com
หรือติดต่อสอบถาม 02-281-5694 - 5 ต่อ 102, 086-342-2927, 086-378-7009  ( คุณสุภาพร  มีเพชร์ : ฝ่ายบุคคล )

ปัจจุบนัมกีว่า 50 สาขา ทั&วกรุงเทพและปริมณฑล

ในห้างสรรพสินค้าชั*นนําและปัUม ปตท.

ทีE ตาํแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ
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ที� ตําแหน่ง เพศ จาํนวน อายุ คุณวุฒิ เงื�อนไขและสวสัดกิาร ค่าจ้าง

1 ผู้จดัการร้าน ฝึกหัด ช-ญ 30 22-36 ม.6 - ปริญญาตรี เงื�อนไข เริ�มต้นที� 16,000 บาท  ไม่รวมค่าผลประกอบ

Store Manager Trainee มีประสบการณ์ดา้นงาน 1.สามารถทาํงานเป็นกะได้ การปลายปี และค่าประสบการณ์

คา้ปลีก อยา่งนอ้ย 1 ปี 2.รักงานบริการ  

3.มีความขยนัและอดทน

2 ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน  ฝึกหัด ช-ญ 30 20-36 ม.6 - ปริญญาตรี สวสัดกิาร

Assistant Store Manager Trainee มีประสบการณ์ดา้นงาน 1.ค่าอาหาร

คา้ปลีก อยา่งนอ้ย 6 เดือน 2.ชุดฟอร์มพนกังาน

3.โบนสั เริ�มต้นที� 12,550 บาท  ขึ3นไป 

3 พนักงานธุรการ ช-ญ 30 18-36 ม.3 - ปริญญาตรี 4.กองทุนสาํรองเลี@ยงชีพ

Admin ไม่ตอ้งมีประสบการณ์ 5.ประกนัชีวิตกลุ่ม

(ใชโ้ปรแกรม WORD,EXCEL 6.ประกนัสงัคม

และการจดัทาํเอกสารรายงานไดด้ี ) 7.กองทุนเงินทดแทน เริ�มต้น 9,550 บาท และค่าล่วงเวลา

8.เงินพิเศษจากยอดขาย

4 พนักงานประจาํร้าน ช-ญ 30 ม.3 - ปริญญาตรี 9.ค่ารักษาพยาบาล

Staff เขา้งานเป็นกะได,้ รักงานงานบริการ 10.อืVน ๆ 

ขยนั ซืVอสตัย ์อดทน

 

E-mail         JUKORRAWIN@BIGC .CO.TH

              มินิบิcกซี  (ร้านสะดวกซื@อ เปิดบริการ 24 ชัVวโมง) 

                    ประเภทกิจการ..ธุรกิจคา้ปลีก  กาํลงัขยายสาขาเปิดใหม่ บางจากโรจนะ (เบสเทอร์แก๊ส )
สถานทีVตั@งเลขทีV…97/11 ชั@น6 ถนนราชดาํริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330…

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ ชืVอ …คุณธนาชล สมบูรณ์ศิริ  โทรศพัท…์094-4905686………… 
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ที� ตําแหน่ง เพศ จาํนวน อายุ คุณวุฒิ เงื�อนไขและสวสัดกิาร ค่าจ้าง

1 ผู้จดัการร้าน ฝึกหัด ช-ญ 30 22-36 ม.6 - ปริญญาตรี เงื�อนไข เริ�มต้นที� 16,000 บาท  ไม่รวมค่าผลประกอบ

Store Manager Trainee มีประสบการณ์ดา้นงาน 1.สามารถทาํงานเป็นกะได้ การปลายปี และค่าประสบการณ์

คา้ปลีก อยา่งนอ้ย 1 ปี 2.รักงานบริการ  

3.มีความขยนัและอดทน

2 ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน  ฝึกหัด ช-ญ 30 20-36 ม.6 - ปริญญาตรี สวสัดกิาร

Assistant Store Manager Trainee มีประสบการณ์ดา้นงาน 1.ค่าอาหาร

คา้ปลีก อยา่งนอ้ย 6 เดือน 2.ชุดฟอร์มพนกังาน

3.โบนสั เริ�มต้นที� 12,550 บาท  ขึ3นไป 

3 พนักงานธุรการ ช-ญ 30 18-36 ม.3 - ปริญญาตรี 4.กองทุนสาํรองเลี@ยงชีพ

Admin ไม่ตอ้งมีประสบการณ์ 5.ประกนัชีวิตกลุ่ม

(ใชโ้ปรแกรม WORD,EXCEL 6.ประกนัสงัคม

และการจดัทาํเอกสารรายงานไดด้ี ) 7.กองทุนเงินทดแทน เริ�มต้น 9,550 บาท และค่าล่วงเวลา

8.เงินพิเศษจากยอดขาย

4 พนักงานประจาํร้าน ช-ญ 30 ม.3 - ปริญญาตรี 9.ค่ารักษาพยาบาล

Staff เขา้งานเป็นกะได,้ รักงานงานบริการ 10.อืVน ๆ 

ขยนั ซืVอสตัย ์อดทน

 

                    ประเภทกิจการ..ธุรกิจคา้ปลีก  กาํลงัขยายสาขาเปิดใหม่ บางจากพหลโยธิน กม.59 (ติดสนามกอลฟ์นอร์ทเทิร์น )
สถานทีVตั@งเลขทีV…97/11 ชั@น6 ถนนราชดาํริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330…

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ ชืVอ …คุณกรวิน  จาํปานอ้ย โทรศพัท…์081-8276183………… 
E-mail         JUKORRAWIN@BIGC .CO.TH

              มินิบิcกซี  (ร้านสะดวกซื@อ เปิดบริการ 24 ชัVวโมง) 20



ตําแหน่ง____________________________________ 
โทรสาร_______________________________E-mail_____________________________________________________ 

ลาํดบั ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จาํนวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ล่าม (ภาษาญี�ปุ่น) ญ 23ปีขึ�นไป 2 ปริญญาตรี N/A  (+ค่าภาษา 15,000) รถรับส่งพนกังาน,ชุดยนูิฟอร์ม,ค่าส่องกลอ้ง

2 Technician ช 23-30 ปี 3 ปวส. 12,000++ ค่าขดั, ค่ายนื, ค่ากะ, ค่าระดบั
3 Stock Control ช/ญ 23-30 ปี 1 ปริญญาตรี 15,000++ ค่าตาํแหน่ง, กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
4 Planner ญ 25-30 ปี 1 ปริญญาตรี 15,000++ เบี�ยขยนั, อาหารช่วง O.T ฟรี, ขา้วฟรี
5 Procurement Staff ญ ไม่เกิน 28 ปี 1 ปริญญาตรี 17,000 เงินทาํขวญักรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต
6 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 23-35 ปี หลายอตัรา ม.6 300 บาท/วนั ปรับเงินขึ�นประจาํปี, โบนสั

ประกนัชีวิตกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจาํปี
ค่ารักษาพยาบาล, ท่องเที�ยวประจาํปี
กิจกรรมวนัสงกรานต,์งานเลี�ยงวนัเกิด
กีฬาสี, งานเลี�ยงสงัสรรคป์ีใหม่

รวม อตัรา

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ประเภทกจิการ_______________________________
สถานที�ตั5งเลขที�____________หมู่ที�________ ตําบล______________________อาํเภอ____________________ จงัหวดั______________ 
บุคคลที�สามารถติดต่อได้__________________________________________
โทรศัพท์_______________________________

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ประกอบชิ	นสว่นนาฬกิาบรษิัท รอยัล ไทม ์ซติี	 จํากัด

69 1 สนับทบึ วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา

นางสาวเรวด ี   บญุเรอืน Recruit Staff

035-745071-4 035-745070 rewadeeb@citizen.jp
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ชื�อสถานประกอบการ          บริษัท เคซีอ ีเทคโนโลย ีจํากดั             . ประเภทกจิการ          ผลติแผงวงจรไฟฟ้า (แผ่น PCB)          .
สถานที�ตั-งเลขที�     117,118     หมู่ที�    1     ตําบล       บ้านเลน       อาํเภอ       บางปะอนิ       จังหวัด       พระนครศรีอยุธยา          .
บุคคลที�สามารถติดต่อได้          คุณแสงดาว  , คุณอรวรรณ          . ตําแหน่ง          HRM. Senior Officer          .
โทรศัพท์    035-351812 ต่อ 151,174  , 085-9114-239      โทรสาร     035-729383          . E-mail       hr21@kcetech.co.th ;  hr29@kcetech.co.th          .

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวัสดิการ

1 Production Supervisor ช / ญ 27 - 35 ปี 2 ป.ตรี,โท/วิศวฯ 20,000 up มีประสบการณ์หัวหน้างานในสายการผลติ
2 Maintenance Supervisor ชาย 24-35 ปี 1 ป.ตรี /วิศวฯ 17,000 up ไฟฟ้า,อเิลก็,เคมี,อุตสาหการ
3 Sale Coordinate ช / ญ 25 -35 ปี 1 ปริญญาตรี 17,000 up ประสบการณ์ ด้าน Sales
4 Foreman / Leader (Production) ช / ญ 26 -35 ปี 10 ปวส. - ป.ตรี 12,000 up ประสบการณ์การทํางานในโรงงานฯ
5 Foreman / Leader (Warehouse) ช / ญ 26 -35 ปี 2 ปวส. - ป.ตรี 12,000 up ประสบการณ์การทํางานคลงัสินค้า
6 Staff  / Officer หญิง 22 -35 ปี 2 ปวส.,ป.ตรี 10,000 up ประสบการณ์การทํางานในโรงงานฯ
7 Technician Maintenance ชาย 20- 35 ปี 10 ปวส.ไฟฟ้า,อเิลก็ฯ 10,000 up ไฟฟ้า,อเิลก็,อุตสาหการ,เครื�องกล
8 Technician Process Engineering ชาย 20- 35 ปี 1 ปวส.ไฟฟ้า,อเิลก็ฯ 10,000 up ไฟฟ้า,อเิลก็
9 Foreman Process Engineering ชาย 20- 35 ปี 1 ปวส.,ป.ตรี 10,000 up ไฟฟ้า,อเิลก็

10 Engineering Design ชาย 24-35 ปี 2 ป.ตรี /วิศวฯ 18,000 up ไฟฟ้า,อเิลก็
รวม 32 อตัรา

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

22



ตาํแหน่ง__เจ้าหน้าที�แผนกบุคคลและธุรการ________________________________________ 
โทรสาร___035 - 350706____

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 Purchasing Staff (เจา้หนา้ที�จดัซื�อ) ช. / ญ. 25 - 35 ปี 1 ป.ตรี ตามประสบการณ์,และโครงสร้าง 1.ค่ารักษาพยาบายพนกังานและครอบครัว,

2 Purchasing Staff (สื�อสารภาษาจีนกลางได)้ ช. / ญ. 25 - 35 ปี 1 ป.ตรี ตามประสบการณ์ 2.เบี�ยขยนั, 3.ค่าครองชีพ, 4.รถรับ - ส่ง, 

3 Translator (ล่ามภาษาญี�ปุ่น) JPT Level 1-2 ช. / ญ. 21 ปีขึ�นไป 1 ป.ตรี ตามโครงสร้างและประสบการณ์ 5. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ, 6. ชุดพนกังาน, 

4 STAFF  (นกัศึกษาจบใหม่) ช. / ญ. 21 ปีขึ�นไป 10 ม.3 ขึ�นไป ตามโครงสร้างบริษทัฯ 7. ค่าอาหาร, 8. ค่าคลอด, 9.ขา้วฟรี, 10.ค่านํ� ามนัรถ

5 พนกังานฝ่ายผลิต (Production) ช. / ญ. 18 ปีขึ�นไป 30 ม.3 ขึ�นไป 300 บาท/ วนั 11.เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวติ  

6 พนกังานแผนก QA (สามารถใชเ้ครื�องมือวดัได)้ ช. / ญ. 18 ปีขึ�นไป 1 ม.3 ขึ�นไป 300 บาท/ วนั 12. ค่าตาํแหน่ง, 13. งานเลี�ยงปีใหม่

7 รับสมคัรคนพกิาร  (ด่วน) สามารถใชม้ือทั�ง2ขา้ง ช. / ญ. 18 ปีขึ�นไป 1 ม.3 ขึ�นไป 300 บาท/ วนั 14. ประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม

ทาํงานได้

รวม 45 อตัรา

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ_บริษทั ชิโยดะ อนิทิเกร (ประเทศไทย) จํากดั___________________________________ประเภทกจิการ________โรงงานผลติ ชิ:นส่วน อเิลค็ทรอนิกส์และชิ:นส่วนรถยนต์___________
สถานที�ตั:งเลขที�____61________หมู่ที�__2____ ตาํบล____บ้านโพ_________อาํเภอ___บางปะอนิ_____________จังหวดั__________อยธุยา  13160____________________________ 
บุคคลที�สามารถตดิต่อได้________ตมิารัตน์__งดสันเทียะ___________________
โทรศัพท์__035 - 350 707 - 13___ต่อ 1404___ E-mail__recruit@ci-th.com ; rattama@ci-th.com_____________
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ลาํดบั ชื	อตําแหน่ง เพศ อายุ จาํนวน วุฒ/ิสาขา ประสบการณ์ อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื	อนไขและสวสัดกิาร

1 หน.ชุด ช่างซ่อมบํารุง (เครื	องคัดเลือก ฯ) ช 25-35 1 ปวส. ไฟฟ้า 2 - 3 ปี ตามโครงสร้างของบริษทัฯ/ตามตกลง 1. OT 4 ช.ม. ทุกวนั

2 ช่างซ่อมบํารุง (เครื	องคัดเลือก ฯ กลางวนั) ช 25-30 1 ปวส. ไฟฟ้า 2 - 3 ปี ตามโครงสร้างของบริษทัฯ/ตามตกลง 2. ค่ากะ

3 หน.ชุดซ่อมแม่พมิพ์ ช 25-35 2 ปวส. หรือเทียบเท่า 1 ปี ตามโครงสร้างของบริษทัฯ/ตามตกลง 3. ค่าความร้อน

4 จนท. ควบคุมคุณภาพ ญ/ช 20-35 1 ม.6-ปวส. 2 ปี ตามโครงสร้างของบริษทัฯ/ตามตกลง 4. โบนัส

5. เบี>ยขยนั

6. ชุดยูนิฟอร์ม

7. กองทุนสํารองเลี>ยงชีพ

8. รถรับ - ส่ง

9. อื	น ๆ

10. มปีระสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ

รวม 5 อตัรา

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

สถานที	ตั>งเลขที	____________หมู่ที	________ตําบล____________________ อาํเภอ_______________________จงัหวดั______________________
ชื	อสถานประกอบการ___________________________________________ประเภทกจิการ______________________________________________

บุคคลที	สามารถติดต่อได้____________________________________________ตําแหน่ง_______________________________________________
โทรศัพท์_______________________________โทรสาร_______________________________E-mail_______________________________________

บริษทั สยามกลาสอินดสัทรี จาํกดั         ผลิตขวดแกว้
48/3 คลองสวนพลู พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา

คุณพชัรา    แกว้เจริญ เจา้หนา้ที+สรรหาวา่จา้ง

035-329227-37  ต่อ 112  035-329238 Patchara.kae@osotspa.com
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ชื�อสถานประกอบการ บริษทั ออมรอน ออโตโมทีฟ อเีลคทรอนิคส์ จํากดั ประเภทกจิการ อเีลคทรอนิคส์ยานยนต์

ตาํแหน่ง          เจ้าหน้าที�สรรหาและฝึกอบรม
โทรสาร     035 - 227167 - 68 E-mail    salinee_r@ap.omron.com  

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 QA Technician ช 25-30 ปี 1 ปวส. ขึMนไป ตามตกลง/โครงสร้าง 1. เบีMยขยนั ค่าเช่าบ้าน โบนัส ชุดพนักงาน

2 QA Engineer ช 25-35 ปี 1 ปริญญาตรี ตามตกลง/โครงสร้าง 2. ค่ารักษาพยาบาล ค่ากะ ค่าอาหาร ค่าครองชีพ ค่าทักษะ

3 Product Engineer ช 25-33 ปี 1 ปริญญาตรี ตามตกลง/โครงสร้าง 3. เงินช่วยเหลอืฌาปนกจิ มงคลสมรส คลอดบุตร อุปสมบท

4 Purchase Asst. Manager/Manager ช,ญ 40 ปีขึMนไป 1 ปริญญาตรี-โท ตามตกลง/โครงสร้าง 4. เงินไดพ้ิเศษตามอายงุาน ท่องเที�ยวประจาํปี งานเลี�ยงประจาํปี

5 QC Engineer ช,ญ 25-35 ปี 1 ปริญญาตรี ตามตกลง/โครงสร้าง 5. ประกนัชีวติ 
6 QC Leader ญ 25-35 ปี 1 ปวส. ขึMนไป ตามตกลง/โครงสร้าง 6. กองทุนเงินสํารองเลีMยงชีพ
7 Production Supervisor ช 30 ปีขึMนไป 1 ปริญญาตรี ตามตกลง/โครงสร้าง 7. รถรับ - ส่งพนักงาน 9 สาย
8 Production Engineer ช 25 ปีขึMนไป 1 ปริญญาตรี ตามตกลง/โครงสร้าง 8. ประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน
9 พนักงานผู้พกิาร ช,ญ 18 ปี ขึMนไป 2 ม.3 9,000 บาท/เดอืน

รวม 10 อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้                        สาลนิี  รัตนภูมิ
โทรศัพท์               035 - 227169 - 74

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

สถานที�ตัMงเลขที�         1/81         หมู่ที�      5 ตาํบล     คานหาม อาํเภอ             อทุัย จังหวดั     พระนครศรีอยธุยา    13210 25



ตาํแหน่ง  หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพนัธ์ , เจ้าหน้าที�สรรหา
โทรสาร   035-214891 E-mail  khamphee.n@ittc.co.th,personnel@ittc.co.th

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ฝ่ายผลติ ชาย 18 ปีขึKนไป ไม่จํากดั ม.3 ขึKนไป 300 บ./วนั **โบนัสประจําปี**
2 เจ้าหน้าที� ฝ่ายประกนัคุณภาพ ชาย-หญงิ 22 ปีขึKนไป ไม่จํากดั ปวส.ช่างฯ 11,000 บ./เดอืน ค่าครองชีพ 1,399 บ./ด.,เบีKยขยนั 800 บ./ด
3 เจ้าหน้าที� JIG SHOP ชาย 22 ปีขึKนไป ไม่จํากดั ปวส.ช่างฯ 11,000 บ./เดอืน  ค่ากะ ,ค่ารักษาพยาบาลตัวเอง+บุตร+คู่สมรส

บริการรถรับส่งพนักาน,เครื�องแบบพนักงาน
 เงนิช่วยเหลอืค่าคลอดบุตร,สมรส,บุตรคนแรก

กองทุนสํารองเลีKยงชีพ ฯ

รวม อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

โทรศัพท์  035-215681-2 # 114 , 181
บุคคลที�สามารถตดิต่อได้  คุณคมัภีร์  เงินเจริญ , คุณกษมา  แพ่งต่าย

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ  บริษทั อโินแอค โตไก (ประเทศไทย) จํากดั ประเภทกจิการ ผลติชิKนส่วนอตุสาหกรรมยานยนต์
สถานที�ตัKงเลขที�     157/4     หมู่ที�  5 ตาํบล   ลาํไทร อาํเภอ  วงัน้อย จังหวดั  พระนครศรีอยธุยา 26



ชื�อสถานประกอบการ      บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จํากดั                                                                                                       ประเภทกจิการ       ผลติสปริง                                                                               . เลขประจําตัวผู้เสียภาษี                                   .

สถานที�ตั+งเลขที�  151                      หมู่ที�    1                                       ซอย                                                      ถนน นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค                                                            ตําบล   บ้านเลน                                                อาํเภอ   บางปะอนิ

จังหวดั      พระนครศรีอยุธยา                                                                   รหัสไปรษณยี์      13160                                 โทรศัพท์    035-314200-5                                                  โทรสาร     035-314209                                            .

บุคคลที�สามารถติดต่อได้   คุณธนัญชนก ผวิอ่อน                                                                                                       ตําแหน่ง     SR.HR Officer                                                                  E-mail   thananchanok@advanex.co.th                            . 

ลาํดบั เพศ อายุ จํานวน

1 ช-ญ ไม่เกิน35 4

2 ช-ญ ไม่เกิน35 1

3 ช-ญ ไม่เกิน35 1

4 ช-ญ ไม่เกิน35 1

5 ช-ญ ไม่เกิน35 1

6 ช ไม่เกิน35 1

7 ช ไม่เกิน35 1 7. โบนสั  และเงินพิเศษทาํงานไดต้ามยอดขาย

8 พนกังานฝ่ายผลิต (รายวนั) ช-ญ ไม่เกิน35 10 ม.3 , ม.6

รวม 20

ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า

9. ค่าครองชีพ รายเดือน 500 บ./ รายวนั650 บ.

อตัรา

รายเดือน

รายวนัๆละ320 บาท 8. อาหารกลางวนั ฟรี..... / อาหารโอที

9.เครื:องแบบพนกังาน

3. มีรถรับ - ส่ง

ช่างซ่อมบาํรุง

SUPERVISOR ปวส. / ปริญญาตรี รายเดือน 6. กองทุนประกนัสังคม

PRODUCTION CONTROL ปริญญาตรีขึLนไป รายเดือน 5. ค่ารักษาพยาบาล

ปวส.สาขาเทคนิคการผลิต , เครื:องกล รายเดือน 1. ทาํงานวนัจนัทร์ - ศุกร์

PURCHASING OFFICER ปริญญาตรีขึLนไป รายเดือน 4. กองทุนสาํรองเลีLยงชีพ

MAINTENANCE ENGINEER ปริญญาตรีขึLนไป สาขาวิศวกรรมเครื:องกล , ไฟฟ้า รายเดือน

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

ชื�อตําแหน่ง วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

PROCESS ENGINEER ปริญญาตรีขึLนไป สาขาวิศวกรรมเครื:องกล , ไฟฟ้า รายเดือน 2.บริษทัยินดีส่งไปฝึกอบรมประเทศสิงคโ์ปร์

TECHNICIAN 
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หมู่ที�         11

ลําดบั เพศ อายุ จํานวน

1 ชาย - 1

2 ชาย - 1

3 ชาย - 1

4 ชาย - 1

รวม 4

รหัสไปรษณีย์   13000                                    

ถนน      สามโคก-เสนา                                                       

ชื�อสถานประกอบการ                                            Sadesa(Thailand)Co,Ltd                                                                  

สถานที�ตั=งเลขที�         89              ซอย                                                        

ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวัสดกิารอัตราค่าจ้างวุฒิ/สาขาชื�อตําแหน่ง

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี                       0105541031647                ประเภทกิจการ                                     ฟอกย้อมหนังสําเร็จรูป                                       

ตําแหน่ง    เจ้าหน้าที�แรงงานสัมพนัธ์                                                                                   E-mail  KLAEWJIR@Sadesa.com                                                                   .บุคคลที�สามารถติดต่อได้    นายจิรภัทร  แคล่วคล่อง                                                                                                   

จังหวัด    พระนครศรีอยุธยา                                                               

อําเภอ     เสนา                                            

โทรศัพท์   035-743531                                                                                    โทรสาร  035-743550                                                                  

ตําบล    บางนมโค                                     

สามารถเขา้กะได้

สามารถสื�อสารภาษษองักฤษได้

ควบคุมงานในระบบไหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

มีความสามารถทางดา้นภาษษองักฤษ

สามารถใช ้Microsoft Office ไดเ้ป็นอยา่งดี

มีความรู้เกี�ยวกบัอุปกรณ์ซ่อมบาํรุงต่างๆ

มีความชาํนาญเกี�ยวกบัระบบตูค้อนโทรล

ซ่อมบาํรุงเครื�องจกัรในสายการผลิต

ควบคุมดูแลระบบ PLC ภายในโรงงานตามโครงสร้างบริษทั

ตามโครงสร้างบริษทั

PLC Controller

อตัรา

ตามโครงสร้างบริษทั

ตามโครงสร้างบริษทัปริญญาตรี

ปวส ขึGนไป

ปวส ขึGนไป

ปวส. ขึGนไปเสมียน ประจาํแผนกซ่อมบาํรุง

ช่างเทคนิค(ไฟฟ้า)

R&D Supervisor

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงานทั�วไป และ ตําแหน่งงานคนพกิาร
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ตําแหน่ง___ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ_________________________________ 
โทรสาร_____02-259-6896__________________________

ลําดับ ชื'อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง ลักษณะงาน/เงื'อนไขและสวสัดิการ

1 Supervisor - ERP System ช/ญ 22 - 35 4 ปริญญาตรี 50,000 - 55,000 บาท

ดูแลระบบงาน ERP System และระบบงาน IT 

สามารถพูดภาษาญี'ปุ่นและภาษาอังกฤษได้ 

สถานที'ทํางาน Side ลูกค้า นิคมโรจนะ

2 Call Center Agent ช/ญ 22-35 10 อนุปริญญา - ปริญญาตรี 20,000 - 25,000  บาท

รับโทรศัพท์ลูกค้า ตอบคําถามลูกค้าและโทรหา

ลูกค้าตามที'กําหนด ทํางานที'นิคมโรจนะหรือที'

กรุงเทพฯ

 

รวม 14 อัตรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที'สามารถติดต่อได้___นางสาว กฤตยา โภคะทรัพย์ไพบูลย์_______________________________________
โทรศัพท์__02-613-0600_____________________________ E-mail____p.krittaya@trans-cosmos.co.th_________________________________________________

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื'อสถานประกอบการ___บริษัท ทรานคอสมอส (ไทยแลนด์) จํากัด สํานักงานใหญ่      ประเภทกิจการ__บริการ Center Services _____ระบบพฒันาธุรกิจ ฯลฯ________________________
สถานที'ตั]งเลขที'__388 อาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั]น 37 ถนน สุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 29



ตําแหน่ง   เจ้าหน้าที�บุคคลและธุรการ
โทรสาร   035-351676

ลาํดบั ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 Designer Drawing Mold Part  ช / ญ 20 ปี UP 2 ปริญญาตรี N/A สามารถเขียนแบบ   Auto CAD , CAM
2 พนักงานคลงัสินค้า-ขับรถ ช 25 ปี UP 2 ม.3 , ม.6 , ปวช , ปวส 10000 Up  ขับรถบรรทุกขนาดเลก็ได้ และมีใบอนุญาตขับขี�ประเภทสอง
3 ช่าง  Milling , Grinding , EDM , ช / ญ 20ปี Up 20 ม.6 , ปวช , ปวส 10000 Up รับสมัครชา่งเพศหญงิ จํานวนมาก ไมจ่ําเป็นตอ้งมปีระสบการณ์ขอใหม้ใีจรักในงานชา่ง

Overhual , Wire Cut   

4 FA Inspector   ญ 20ปี Up 2 ม.3 , ม.6 , ปวช , ปวส 10000 Up ค่าอาหารวนัละ 20 บาท/ค่าอาหารช่วงโอที วนัละ15 บาท
5 Mixing Staff  ช   20ปี Up 2 ม.3 , ม.6 , ปวช , ปวส 10000 Up เบีFยขยัน เดอืนละ 300-700 / ข้าวสวยฟรี มืFอกลางวนั 
6 Calibration ญ 20ปี Up 2 ม.3 , ม.6 , ปวช , ปวส 10000 Up ชุดยูนิฟอร์ม ปีละ 2 ชุด /กองทุนสํารองเลีFยงชีพ 
7 พนักงานคดัแยกชิ8นงาน  ญ 20ปี Up 30 ม.3 , ม.6 , ปวช , ปวส 10000 Up กองทุนประกนัสังคม / เงินช่วยเหลอืค่าทําศพ

 เงินรางวลัผู้ปฏิบัติงานยาวนาน / เงินรางวลัอายุงาน
 / นําเที�ยวประจําปี /งานเลีFยงสังสรรค์ปีใหม่

รวม 60 อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวดัพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวดัพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้ คุณ อารีย์  ธิตา 
โทรศัพท์   035-351675 # 225 , 229 E-mail     hpt_hr@hakkai.co.th  , adm@hakkai.co.th

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ บริษัท ฮักไก พรีซิชั�น ประเทศไทย จํากดั ประเภทกจิการ     ฉีดชิFนส่วนพลาสติกและผลติแม่พมิพ์
สถานที�ตัFงเลขที�___156_________หมู่ที�__1___ตําบล   บ้านเลน อาํเภอ   บางปะอนิ จังหวดั   อยุธยา 30



ตาํแหน่ง_________________________________________ 
โทรสาร_______________________________E-mail___________________________________________________________________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ช่างไฟฟ้าอปุกรณ์ ชาย 21-35 2 ปวช.-ปวส.ช่างไฟฟ้า 10000UP 1.OT 4 ช.ม. ทุกวนั
อเิลก็ทรอนิกส์ 2.ค่ากะ

2 ช่างควบคุมเครื�องคดัเลอืกผลติภณัฑ์ ชาย 21-35 2 ปวช.-ปวส.ช่างไฟฟ้า 11000UP 3.ค่าความร้อน
( COLD END ) ช่างกล 4.โบนัส

3 เจ้าหน้าที�บัญชี ชาย-หญิง 21-35 2 ป.ตรี  บัญชี 15000UP 5.เบีJยขยนั
6.ชุดยูนิฟอร์ม
7.กองทุนสํารองเลีJยงชีพ
8.รถรับ - ส่ง
9.อื�น ๆ

รวม 6 อตัรา

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ประเภทกจิการ_____________________________________
สถานที�ตัJงเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________ จังหวดั___________________ 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________
โทรศัพท์_______________________________

บริษทัสยามกลาสอยธุยา  จาํกดั      ผลิตขวดแกว้

  99   คานหาม     อุทยั พระนครศรีอยธุยา

คุณจนัทิมา เจา้หนา้ที$บุคคล
035-746605 - 7 035-746577 Chantima.tep@osotspa.com
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ตาํแหน่ง___ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์_________________________________ 
โทรสาร________-_______________________E-mail_____job@kasemkij.com________________________________________________ 

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร ประจําสาขา

1 ซุปเปอร์ไวเซอร์ทาํความสะอาดส่วนกลาง ช/ญ 25ปีขึ5นไป 1 ปวช.-ปวส. ตามข้อตกลง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ5นไป อยธุยา

2 Front Office Supervisor ช/ญ 25ปีขึ5นไป 1 ปวส.-ป.ตรี ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ อยธุยา

3 Reception ช/ญ 18ปีขึ5นไป 1 ปวช.-ปวส. ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ อยธุยา/กทม.

4 บาร์เทนเดอร์ ช/ญ 19ปีขึ5นไป 1 ปวช.-ปวส. ตามข้อตกลง มีประสบการณ์ 1 ขึ5นไป อยธุยา

5 Restaurant Supervisor หญงิ 25ปีขึ5นไป 2 ไม่จํากดั ตามข้อตกลง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ5นไป อยธุยา

6 กุ๊กเบอเกอรี� ช/ญ 19ปีขึ5นไป 1 ไม่จํากดั ตามข้อตกลง มีประสบการณ์ 1 ขึ5นไป อยธุยา

7 พนักงานเสริฟ ช/ญ 18ปีขึ5นไป 4 ไม่จํากดั ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ อยธุยา/กทม.

8 กุ๊กไทย,อติาเลยีน,ยโุรป,จีน,ญี�ปุ่น ช/ญ 19ปีขึ5นไป 3 ไม่จํากดั ตามข้อตกลง มีประสบการณ์ 1 ขึ5นไป อยธุยา/กทม.

9 พนักงานทําความสะอาดห้องพกั ช/ญ 18ปีขึ5นไป 3 ไม่จํากดั ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ อยธุยา

10 ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างซ่อมบํารุง ชาย 25ปีขึ5นไป 1 ไม่จํากดั ตามข้อตกลง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ5นไป อยธุยา/กทม.

11 Chief Steward ชาย 35ปีขึ5นไป 1 ไม่จํากดั ตามข้อตกลง มีประสบการณ์ในงาน 5 ขึ5นไป อยธุยา

12 พนักงานขบัรถ ชาย ไม่จํากดั 1 ไม่จํากดั ตามข้อตกลง มีใบขบัขี�ประเภท 2 อยธุยา

13 พนักงานขบัรถ(สีลม) ชาย ไม่จํากดั 3 ไม่จํากดั ตามข้อตกลง มีใบขบัขี�ประเภท 2 กทม. สลีม

14 เจ้าหน้าที�ฝึกอบรม ช/ญ 20ปีขึ5นไป 1 ปวส.-ป.ตรี ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ กทม. เพลนิจติ

15 Senior QC ช/ญ 24ปีขึ5นไป 1 ป.โท สาขาเคมี ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ กทม. สลีม

16 ประสานงานโครงการ ช/ญ 20 ปีขึ5นไป 5 ปวส.-ป.ตรี ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ กทม. สลีม

โรงแรมแคนทารี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ

ชื�อสถานประกอบการ__บริษทั เกษมกจิ จํากดั_________________________ประเภทกจิการ____โรงแรม___________________________

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__นายมนตรี  บูรณะทองเจริญ________________________________________
โทรศัพท์___02-233-8989 ถงึ 98____________________________

สถานที�ตั5งเลขที�__120__________หมู่ที�___ตาํบล____สุริยวงศ์__________________อาํเภอ_____บางรัก_______________จังหวดั____กทม.__________ 32



17 บัญชี หญงิ 18ปีขึ5นไป 2 ปวส.-ป.ตรี บัญชี ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ กทม. เพลนิจติ

18 ธุรการ หญงิ 18ปีขึ5นไป 2 ปวส.-ป.ตรี ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ กทม. เพลนิจติ

19 Inteior Design ช/ญ 24ปีขึ5นไป 2 ป.ตรี ตามข้อตกลง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ5นไป กทม. สลีม

20 ดราฟแมน ช/ญ 18 ปีขึ5นไป 2 ปวช.ปวส.ป.ตรี ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ กทม. สลีม

21 Assistant PR Manager ช/ญ 30ปีขึ5นไป 1 ป.ตรี ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ กทม. เพลนิจติ

22 เจ้าหน้าที�ห้อง LAB ช/ญ 20ปีขึ5นไป 1 ป.ตรีสาขาเคมี ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ  ปากนํ�า

23 เจ้าหน้าที�ห้อง LAB ช/ญ 20ปีขึ5นไป 1 ป.ตรีสาขาเคมี ตามข้อตกลง กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ,ประกนัชีวติ ฯลฯ กทม. คลองสาน

รวม อตัรา



ลําดับ ตําแหน่งงาน อตัรา เพศ อายุ วฒุกิารศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข/สวัสดกิาร
1 พนักงานขายประจํารา้น 10 ช/ญ 18 ปี ม.3 ขึ(นไป 9,000+ เงนิเดอืน+โอท+ีสวัสดกิารอื�นๆอกีมากมาย

(ธรุกจิอาหารประจําสาขา- ขึ(นไป
พรเีมี�ยม เอา้ทเ์ลท มอลล ์ อยธุยา)

2 พนักงานขายประจํารา้นไอยรา 5 ช/ญ 18 ปี ม.3 ขึ(นไป 9,000+ เงนิเดอืน+โอท+ีคอมฯสวัสดกิารอื�นๆอกีมากมาย
(ขายของที�ระลกึ ,ตุก๊ตา ประจําสาขา- ขึ(นไป
พรเีมี�ยม เอา้ทเ์ลท มอลล ์อยธุยา)

3 พนักงานขายประจํารา้น 5 ญ 18 ปี ม.3 ขึ(นไป 9,000+ เงนิเดอืน+โอท+ีคอมฯสวัสดกิารอื�นๆอกีมากมาย
(ธรุกจิเสื(อผา้ ประจําสาขา- ขึ(นไป
พรเีมี�ยม เอา้ทเ์ลท มอลล ์อยธุยา)

ใบแจง้ตําแหนง่งานวา่ง

เลขที�ทะเบยีนหนังสอืรับรองบรษิัท                                              ชื�อบรษิัท/สถานประกอบการ    บรษิัท พนี่า เฮาส ์จํากดั (มหาชน)

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีอากร (นติบิคุคล)    0107547000460               ประเภทอตุสาหกรรม(ประเภทกจิการ)  ผลติและจําหน่ายเสื(อผา้
สถานที�ตั (งเลขที�  967             หมูท่ี�           ซอย จรัญสนทิวงศ ์46           ถนน จรัญสนทิวงศ ์        ตําบล บางยี�ขัน         อําเภอ บางพลัด
จังหวัด  กรงุเทพฯ       รหัสไปรษณีย ์  10700            โทรศัพท ์02-4346921  ตอ่132 , 089-5253392            โทรสาร 02-4347537

บคุคลที�สามารถตดิตอ่ได ้ นายวรีชาต ิ ศาลาทอง         ตําแหน่ง เจา้หนา้ที�สรรหาอาวโุส       E-mail.  weerachat.st@penagroup.com                     
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ตาํแหน่ง___เจ้าหน้าที�บุคคล_________
โทรสาร____035 - 241110_________E-mail____riverview05@hotmail.com_________________________________________________ 

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานต้อนรับ ช-ญ 25 up 3 ปวส-ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษทั Booking ,  C/I - C/O  รับจองห้องพกั
2 หัวหน้าช่างซ่อมบํารุง ช 35 up 3 ปวส-ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษทั ซ่อมบํารุง ไฟฟ้า,ประปา,ระบบชิลเลอร์
3 พนักงานเสิร์ฟ ช-ญ 25 up 2 ม. 6 ขึFนไป ตามโครงสร้างบริษทั บริการลูกค้าด้านอาหารและเครื�องดื�ม
4 พนักงานบาร์ ช 25 up 1 ม. 6 ขึFนไป ตามโครงสร้างบริษทั บริการลูกค้าด้านอาหารและเครื�องดื�ม
5 พนักงานจัดเลีFยง ช 25 up 2 ม. 6 ขึFนไป ตามโครงสร้างบริษทั บริการลูกค้าด้านจัดเลีFยง,สัมมนา
6 พนักงานแคชเชียร์ ญ 25 up 1 ม. 6 ขึFนไป ตามโครงสร้างบริษทั บริการลูกค้าด้านคดิเงิน,จัดทําบิลอาหาร.
7 พนักงานรักษาความปลอดภัย ช 35 up 2 ไม่จํากดัวุฒิ ตามโครงสร้างบริษทั ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สิน

รวม 14 อตัรา

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ____บริษทั นําชัยเสรีโฮลดิFง จํากดั___________________________________ประเภทกจิการ_______โรงแรม________________________
สถานที�ตัFงเลขที�___ก.35/5_____หมู่ที�___1_____ตาํบล_หอรัตนไชย____อาํเภอ_พระนครศรีอยธุยา______จังหวดั_พระนครศรีอยธุยา___

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้____น.ส. พชัรา   ชัยยะ______
โทรศัพท์__035 -241444  ต่อ  225______
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ตาํแหน่ง____________________________________ พนักงานออฟฟิศอาวุโส
โทรสาร_______________________________035-350049 E-mail____raveewan@nittsu.co.th____________________ 

ลาํดบั ชื#อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื#อนไขและสวสัดกิาร

1 Officer (Traffic Control) ชาย 22-35 ( 1 คน ) ปริญญาตรี *โปรดระบุจํานวน*
2 พนักงานบัญชีชั#วคราว  ชาย-หญงิ 18-28 ( 1 คน ) ปวส-ปริญญาตรี (บาท)
3 พนักงานขับรถหกล้อ ชาย 21-40 ( 10 คน ) ม.3 ขึJนไป
4 พนักงานขบัรถหัวลาก ชาย 21-40 ( 10 คน ) ม.3 ขึJนไป

 

รวม 23 อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที#สามารถตดิต่อได้___คุณรววีรรณ______________________________
โทรศัพท์____035-350046__ #  1202_________________________

        ค่าครองชีพ ค่ารถ เบีJยขยนั ข้าวฟรี        

  ยูนิฟอร์ม การประกนัชีวติ และอื#นๆ

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื#อสถานประกอบการ__บริษทัไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากดั__ ประเภทกจิการ___ขนส่ง_______________
สถานที#ตัJงเลขที#____129_____หมู่ที#___5_____ตาํบล___บ้านหว้า________อาํเภอ___บางปะอนิ________________จังหวดั_พระนครศรีอยธุยา_____________ 35



ชื�อสถานประกอบการ  พรีเมี�ยม  อคิวิปเม้นท์  แอนด์  เอน็จิเนี�ยริ�ง  จํากดั
อาํเภออทุัย จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา
ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที�สรรหา

โทรสาร  035-227-449 E-mail  personnel@premium.co.th  

ลาํดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวัสดิการ

1 Engineer ชาย 22-35 5 ป.ตรี (เครื�องกล,ไฟฟ้า) 13,000+Incentive 1. โบนัสประจําปี (ขึ�นอยู่กบัผลประกอบการ)

2 Sales Engineer ช/ญ 22-35 3 ป.ตรี (เครื�องกล,ไฟฟ้า) 20,000+Commission 2. ปรับเงนิเดือนประจําปี

3 Technician ชาย 18-35 8 ปวช.-ปวส. (เครื�องกล ,ไฟฟ้า ,ช่างกล,ช่างยนต์ , เมคคาทรอนกส์) 10,000-12,000+Incentive 3. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

4 Admin ช/ญ 18-35 1 ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา 9000  ขึZนไป 4. เบี�ยกนัดาร (บางตาํแหน่ง)

5 Hlepper Technician ชาย 18-35 5 ม.3-ม.6 วันละ 300 5. เงินช่วยเหลืออื-นๆ เช่นประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

6. สวัสดิการเพื-ออุปสมบท / เพื-อการสมรส / คลอดบุตร

7. ยูนิฟอร์มบริษัทปีละ 3 ชุด

8. ลาพกัร้อน 6 - 10 วัน 

9. เงินค่าตอบแทนการทํางาน (Incentive ,Commission)

10. ที-พกัสําหรับพนักงานประจําศูนย์

11. ทาํงานเสาร์เว้นเสาร์

รวม 22 อตัรา

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ประเภทกจิการ  จําหน่ายเครื�องจักร-อปุกรณ์อดัอากาศ

สถานที�ตัZงเลขที�  104/5-6  หมู่ที�  2 ตําบลคานหาม
บุคคลที�สามารถติดต่อได้  นายศรายุทธ  ชมเปราะ
โทรศัพท์  086-3406019 36



ตาํแหน่ง____________________________________ 
โทรสาร_______________________________E-mail_____________________________________________________ 

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1  พนักงานฝ่ายผลติ  (รายวนั) ช/ญ 21-25 20 ขั8นตํ�าม.6 หรือ 300 บาท/วนั 1.คุมเครื�อง Automatic Lathe, EDM

เทียบเท่า หรือทาํงานในไลน์การผลติ 

2 ล่ามภาษาญี�ปุ่น ช/ญ 21-30 1 ป.ตรี ขึ8นไป N/A 1.แปลภาษาญี�ปุ่ น

2.อื�นๆตามที�ได้รับมอบหมาย

สวสัดิการ  รถรับส่ง เครื�องแบบพนักงาน

ค่าครองชีพ  ค่าอาหาร   ค่ากะ เบี8ยขยนั ค่าตําแหน่ง

โบนัสตามผลประกอบการ  ปรับประจําปี  

ประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
ค่าภาษาญี#ปุ่น

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ประเภทกจิการ_______________________________
สถานที�ตั8งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________ จังหวดั______________ 
บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________
โทรศัพท์_______________________________

ซิติเซน็ เซมิทสึ ประเทศไทย) จาํกดั โรงงานอตุสาหกรรม  ผลิตชิ!นส่วนหวัเทียนรถยนต์

อมุาพร  อินภวูงษ์ ทรพัยากรบุคคล

พระนครศรีอยธุยาอทุยั

035-200565-7 035-200568-9 umapron@citizen.co.jp

บา้นช้าง34 1 37



ตาํแหน่ง____ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรสาร_______________________________E-mail____Thaworn.Saelim@th.mcd.com 

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานประจําสาขา 17-32 15 ม.3 9600-10000
2 พนักงานพารท์ไทม 20 40-44/ชม.
3 พนักงานทํากาแฟ 6 ม.3 10000
4 พนักงานลกูคา้สมัพันธ ์ 17-30 ม.3 10000

 

รวม อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้_____คุณถาวร
โทรศัพท์____098-1052515 

สวสัดกิาร มีอาหารให้ทานฟรีวนัละ1มื<อ

ค่ารถเดนิทางกะดกึ

โบนัสประจําปี

บัตรประกนัสังคม ประกนัชีวติ

ของขวญัอายงุาน

ของขวญัวนัเกดิ

มีรถตู้รับ-ส่งฟรี

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ_แมคโดนัลด์ ประเภทกจิการ___อาหาร
สถานที�ตั<งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล___วงัน้อย อาํเภอ___วงัน้อย จังหวดั_วงัน้อย 38



ตาํแหน่ง         บุคคลศูนย์การค้า
 โทรสาร   035 - 747477 E-mail     sorrasak-hr@hotmail.com  

ลาํดับ ชื0อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒิ/สาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื0อนไขและสวสัดิการ

1 เจ้าหน้าที0การเงิน ญ 24-35 1 ปริญญาตรี 10,000 - 14,000 ชุดฟอร์ม+ค่าครองชีพ+ประกนัสังคม+ประกนัชีวติ
2 ผู้จัดการร้าน ช/ญ 27-35 2 ปวส.-ป.ตรี (ทุกสาขา) 14,000 - 15,000 โอท+ีคอมมิชชั0น+ชุดฟอร์ม (ประสบการณ์ในงาน 2 ปี)

3 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ช/ญ 25-35 4 ปวส.-ป.ตรี (ทุกสาขา) 12,000 - 14,000 โอท+ีคอมมิชชั0น+ชุดฟอร์ม (ประสบการณ์ในงาน 1 ปี)

4 พนักงานขายหน้าร้าน ช/ญ 24-35 10 ม.6 ขึMนไป 9,000 - 12,000 โอท+ีคอมมิชชั0น+ชุดฟอร์ม (ประสบการณ์ในงาน 1 ปี)

5 จนท.สนามไดร์ฟกอล์ฟ / ฟุตซอล ช 24-30 2 ม.6 ขึMนไป 9,000 - 12,000 โอท+ีชุดฟอร์ม+ทริปจากลูกค้า (ทาํงานเป็นกะได้)
7 แคชเชียร์ ญ 24-35 5 ม6. ขึMนไป 9,000 - 12,000 โอท+ีชุดฟอร์ม+โบนัส(ประสบการณ์รับพจิารณาพเิศษ)

8 พนักงานขายสินค้า ช/ญ 24-30 10 ม.3 ขึMนไป 9,000 - 12,000 โอท+ีคอมมิชชั0น
9 คนสวน ช/ญ 25ปี ขึMนไป 2 * 9,000 - ขึMนไป โอท+ีประกนัสังคม+ประกนัชีวติ

*** สัมภาษณ์และเริ0มงานได้ทนัท ี***
รวม 36 อตัรา

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื0อสถานประกอบการ      บริษัท เอาท์เลท็มอล์ล จํากดั ประเภทกจิการ      ศูนย์การค้า
สถานที0ตัMงเลขที0          95            หมู่ที0      4     ตาํบล      คลองจิก     อาํเภอ    บางปะอนิ           จังหวดั   พระนครศรีอยุธา

ประจําศูนย์การค้า พรีเมี0ยม เอาท์เลท็ สาขาอยุธยา (บางปะอนิ)...ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช อยุธยา

บุคคลที0สามารถตดิต่อได้   คุณศรศักดิV  บุญปกครอง  (K, เอฟ)
โทรศัพท์ 035 -747474 ต่อ 801 , 0903970789 

สวสัดิการ : โอท ี/ คอมมิชชั0น / ชุดฟอร์ม / ที0พกั  / ประกนัสังคม / โบนัสประจําปี / ประกนัอุบัตเิหตุ วงเงิน 100,000 บาท / เงินช่วยเหลอืค่าคลอดบุตร
 เงินช่วยเหลอืค่าทาํศพ (ครอบครัว-พนักงาน) / เงินช่วยเหลอืกรณเีพลงิไหม้-นํMาท่วม / กู้ซืMอบ้านผ่าน ธ.อาคารสงเคราะห์ ฯลฯ

AYUTTHAYA

   ศนูยก์ารคา้ พรเีมี�ยม เอาท์เลท็ อยุธยา39



ประเภทกจิการ    ผลติช้อน ส้อม  มดี  และภาชนะที�เป็นสเตนเลสบนโต๊ะอาหาร                                                                                                                 .

หมู่ที�   2            ตาํบล   ชะแมบ                                           อาํเภอ    วงัน้อย                                        จังหวดั      พระนครศรีอยุธยา                                                 

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้   นางอภิสรา   แสวงผล,   นางวรรณวมิล   แก้วสุวรรณ                                                                                                    ตาํแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มสรรหา/ค่าจ้าง,   เจ้าหน้าที�สรรหา/ค่าจ้าง                                                                                                                        

โทรศัพท์      035-271548-52                                                                                                                                                                                     โทรสาร       035-271547                                                                                                                       E-mail     tapanic_01@yahoo.com                                          
ลาํดบั เพศ อายุ จํานวน

1 ช่างซ่อมบาํรุง ชาย 25 ปีขึ�นไป 2  - วฒุิ ปวช.- ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า  ช่างกลโรงงาน  - รถรับส่งพนกังาน  
 - มีประสบการณ์ดา้นไฟฟ้าโรงงาน    สายอยธุยา คลอง 27 นวนคร

 - เบี�ยขยนั
2 พนกังานฝ่ายผลิต (งานขดั) ชาย  23 - 40 ปี 12  - วฒุิ ป.6 - ม.3  - ประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม

 - ค่าอาหาร + ขา้วกลางวนัฟรี
3 ชาย  35 - 45 ปี 2

รวม 16

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ บริษทั พารา สเตนเลส เวริ์ค จํากดั                                                                                  

สถานที�ตัLงเลขที�   178              ซอย     -                                                 .ถนน    -                                                                                               

ชื�อตาํแหน่ง วุฒ/ิสาขา ลักษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิารอตัราค่าจ้าง

  อตัรา

ตามตกลง

ตามตกลง

 - วฒุิ ป.4 - ม.3 ตามตกลง
 - ถา้มีประสบการณ์ดา้น รปภ.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รปภ.
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ประเภทกจิการ  อสุาหกรรมสิ�งทอ

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__นายวมิล   เรืองแจ่ม/นายจักรวาล   ภูวพนัธ์_______ ตาํแหน่ง___เจ้าหน้าที�บุคคล / ผู้จัดการทั�วไป____________________ 
โทรศัพท์_086-0341171 / 081-2559806____________________โทรสาร__02-3239330___________________

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ช่างเทคนิค,ช่างซ่อมบํารุง ชาย 20-35 ปี 4 ปวส.สาขา 10,200 บ/ด หรือ 1.หอพกั นํ@า,ไฟ ฟรี,ข้าวฟรี

คน ช่างยนต์,ช่างกล ตามประสบการณ์ 2.ไม่ตอ้งมีประสบการณ์

เทคนิคการผลติ 3.โบนสัประจาํปี / โอที / เงินขึ!นประจาํปี

เครื�องมือกล 4.เบิกค่ารักษาพยาบาลได ้50 %

ลกัษณะงานบาํรุงรักษาเครื.องจกัรในการผลิต

2 เจ้าหน้าที�ธุรการและบุคคล ชาย 25-35 ปี 1 ปริญญาตรี สาขา 15,500 บาท ต่อ เดอืน 1.หอพกั นํ@า,ไฟ ฟรี,ข้าวฟรี

คน มนุษย์ศาสตร์ เริ�มต้น 2.โบนสัประจาํปี / โอที / เงินขึ!นประจาํปี

การศึกษา หรือตามประสบการณ์ 3.เบิกค่ารักษาพยาบาลได ้50 %

สังคมศาสตร์ และฝีมือแรงงาน 4.กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพ   5.เงินกูย้มืฉุกเฉิน3เท่า

การจัดการ ,บริหาร   ลกัษณะงาน งานบุคคล,สรรหา ฝึกอบรม พนง.

ทรัพยากรมนุษย์ งานธุรการ ฯลฯ

3 เจ้าหน้าที�รับประกนัคุณภาพ (QA) ชาย 22 ถงึ 2 สําเร็จการศึกษา 17,500 บาท 1.หอพกั นํ@า,ไฟ ฟรี,ข้าวฟรี

หญงิ 28 ปี คน ปริญญาตรี สาขา หรือตามประสบการณ์ 2.ไม่ตอ้งมีประสบการณ์

วศิวกรรมสิ�งทอ และฝีมือแรงงาน 3.โบนสัประจาํปี / โอที / เงินขึ!นประจาํปี

เคมี,อตุสาหการ 4.เบิกค่ารักษาพยาบาลได ้50 %

วทิยาศาสตร์แคมี 5.เงินกูย้มืฉุกเฉิน 3 เท่าของเงินเดือน

  E-mail    Jakkawan_P@Toray.co.th         และ   vimol_R@Toray.co.th

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

สถานที�ตั@งเลขที�___305______หมู่ที�__4____ ตาํบล_บางปูใหม่______________อาํเภอ_เมืองสมุทรปราการ___ จังหวดั__สมุทรปราการ  10280__ 
ชื�อสถานประกอบการ  บริษทั ลคักี@เท็คซ์(ไทย) จํากดั(มหาชน) โรงงาน 3 41



เคมีสิ�งทอ 6.กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพ

ลกัษณะงานตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และ

ดูแล ระบบ ISO:TS16949 ,พบลูกคา้

4 วศิวกรไฟฟ้า ชาย 22 ถงึ 2 สําเร็จการศึกษา 17,500 บาท 1.หอพกั นํ@า,ไฟ ฟรี,ข้าวฟรี

35 ปี คน ปริญญาตรี สาขา เริ�มต้น 2.ไม่ตอ้งมีประสบการณ์

วศิวกรรมไฟฟ้า, หรือตามประสบการณ์ 3.โบนสัประจาํปี / โอที / เงินขึ!นประจาํปี

อเิลก็ทรอนิก และฝีมือแรงงาน 4.เบิกค่ารักษาพยาบาลได ้50 %

ลกัษณะงานวางแผน และควบคุมการบาํรุงรักษา

เครื.องจกัร,PM,ควบคุมการซ่อมบาํรุงเครื.องจกัร

5 พนักงานฝ่ายผลติ ชาย 18 ถงึ 20 ม.3 , ม.6 300-310 บาท/วนั 1.หอพกั นํ@า,ไฟ ฟรี,ข้าวฟรี

35 ปี คน ปวช. ทุกสาขา 9,480 บาท/เดอืน 2.ไม่ตอ้งมีประสบการณ์

3.โบนสัประจาํปี / โอที / เงินขึ!นประจาํปี

4.เบิกค่ารักษาพยาบาลได ้50 %    5. กีฬาสีภายใน

6.กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพ     7.เบี!ยขยนัทุกสัปดาห์

ลกัษณะงาน เตรียมเส้นดา้ย,คุมเครื.องการผลิต

ตอ้งทาํงานงานเป็นกะ มีค่ากะ 20,30,50 บาท/วนั

6 เจ้าหน้าที�บัญชี หญงิ 22 ถงึ 2 ป.ตรี บัญชี 15,500 บาท ต่อ เดอืน 1.หอพกั นํ@า,ไฟ ฟรี,ข้าวฟรี

3 ปี คน การตลาด เริ�มต้น 2.ไม่ตอ้งมีประสบการณ์

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ หรือตามประสบการณ์ 3.โบนสัประจาํปี / โอที / เงินขึ!นประจาํปี

4.เบิกค่ารักษาพยาบาลได ้50 %

ลกัษณะงาน เตรียมเส้นดา้ย,คุมเครื.องการผลิต

ตอ้งทาํงานงานเป็นกะ มีค่ากะ 20,30,50 บาท/วนั



7 หัวหน้าแผนก     ผลติ/ ซ่อมบํารุง ชาย 22ถงึ 3 สําเร็จการศึกษา 17,500 บาท 1.หอพกั นํ@า,ไฟ ฟรี,ข้าวฟรี

35 ปี คน ปริญญาตรี สาขา เริ�มต้น 2.ไม่ตอ้งมีประสบการณ์

วศิวกรรมสิ�งทอ หรือตามประสบการณ์ 3.โบนสัประจาํปี / โอที / เงินขึ!นประจาํปี

อตุสาหการ และฝีมือแรงงาน 4.เบิกค่ารักษาพยาบาลได ้50 %

เครื�องกล ลกัษณะงาน เตรียมเส้นดา้ย,คุมเครื.องการผลิต

ตอ้งทาํงานงานเป็นกะ มีค่ากะ 20,30,50 บาท/วนั

8 เจ้าหน้าที�คยี์ข้อมูล / เอกสาร หญงิ 22ถงึ 2 ปวส. บัญชี 10,200 บาท/เดอืน 1.หอพกั นํ@า,ไฟ ฟรี,ข้าวฟรี

30ปี คน การตลาด หรือตามประสบการณ์ 2.ไม่ตอ้งมีประสบการณ์

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 3.โบนสัประจาํปี / โอที / เงินขึ!นประจาํปี

4.เบิกค่ารักษาพยาบาลได ้50 %

ลกัษณะงาน เตรียมเส้นดา้ย,คุมเครื.องการผลิต

ตอ้งทาํงานงานเป็นกะ มีค่ากะ 20,30,50 บาท/วนั

รวม 8 อตัรา 36



สถานที�ตั
ง           : เลขที� 11/34 หมู่ 6 ซอย 6/3 เลียบคลองสาม ต. คลองสาม   อ. คลองหลวง    จ. ปทุมธานี     12120

ลาํดับ ตําแหน่ง เพศ อตัรา อายุ คุณวุฒิ ค่าจ้าง เงื�อนไข 

 1.  เป็นพนกังานรายเดือนทุกตาํแหน่ง 

 2. โบนสัประจาํปี

 3. ปรับเงินประจาํปี

หรือ ตามตกลง  4. เบี%ยขยนั 400 บาท/เดือน

 5. ค่าอาหาร 45 บาท/วนั 

 6. กองทุนสาํรองเลี%ยงชีพ 5% ครบ 2 ปีสมทบให้

 7. เงินกูฉุ้กเฉิน ไม่มีดอกเบี%ย

 8. รถรับส่งพนกังานจากรังสิต-บริษทั

(ด่วนมาก)  9. ประกนัสุขภาพ บตัรจากบริษทับูพา

 10. ชุดเครื;องแบบพนกังาน ปีละ 2 ชุด

 11. ตรวจสุขภาพประจาํปี

 12. งานเลี%ยงประจาํปี  

(ด่วนมาก) หรือ ตามตกลง  13. ประกนัสังคม

 1.  เป็นพนกังานรายเดือนทุกตาํแหน่ง 

13,000 - 15,000

18,000-21,000

หรือ ตามตกลง

14,000-17,000

25-40

ชาย ม. 3 -ปวส.2 22- 403

 บริษทั ดูบุยท์ ฟาร์อสีท์ จาํกดั
ประเภทกิจการ    : อุตสาหกรรมการผลิตเครื�องจักรพิมพ์สกรีน และ ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ UV 

ชาย 3 20-35 ปวช.-ปวส.

บคุคลที�ติดต่อ     : คุณกาณจณา ยามา      โทร.  02-5240931 - 35 ต่อ 251        (E-mail  :hr@dubuitfareast.com)

1 ช่างไฟฟ้า

2 ชาย 2 ป.ตรี

ช่าง CNC Milling

วศิวกรไฟฟ้า

พนักงานทั�วไป

หน้า 142



 2. โบนสัประจาํปี

 3. ปรับเงินประจาํปี

(ผู้ช่วยช่าง)  4. เบี%ยขยนั 400 บาท/เดือน

 5. ค่าอาหาร 45 บาท/วนั 

 6. กองทุนสาํรองเลี%ยงชีพ 5% ครบ 2 ปีสมทบให้

 7. เงินกูฉุ้กเฉิน ไม่มีดอกเบี%ย

 8. รถรับส่งพนกังานจากรังสิต-บริษทั

 9. ประกนัสุขภาพ บตัรจากบริษทับูพา

 10. ชุดเครื;องแบบพนกังาน ปีละ 2 ชุด

 11. ตรวจสุขภาพประจาํปี

(ด่วนมาก) หรือ ตามตกลง  12. งานเลี%ยงประจาํปี  

 13. ประกนัสังคม

ชาย 2 20-40 ม.3 ขึAนไป 9,000-9,500

5 คนสวน ชาย 1 20-45 ป.6 ขึAนไป 9,000-9,500

4
พนักงานทั�วไป

10,000 -13,000
6

ช่างประกอบ
ชาย 3 20-40 ม. 6 -ปวส.



ชื�อสถานประกอบการ____บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)______ ประเภทกจิการ_____จาํหน่ายผลติภัณฑ์แปรรูปจากเนื+อสุกร_________

ตําแหน่ง________พนักงานสรรหาและว่าจ้าง___________ 
โทรสาร______0-2339-3990__________

ลาํดบั ชื�อตําแหน่ง เพศ อายุ จาํนวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน ช / ญ 25 ปีขึ+นไป 1 คน ม.3 ขึ+นไป 11,000 - 13,000 บาท  - ประกนัสังคม / กองทุนเงนิทดกแทน
2 พนักงานประจาํร้าน ช / ญ 18 ปีขึ�นไป 10 คน ไม่จาํกดัวุฒิ รายได้วนัละ 300++ บาท /  - เบี+ยขยนั

เดอืนละ 9,000++ บาท  - Incentive
 - ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด / ปี

  - ค่าเดนิทาง (กรณปีฏิบัติงานต่างสาขา)
 - ทิปรวม 
 - อาหาร 1 มื+อ

รวม 11 อตัรา
สํานักงานจดัหางานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจดัหางานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถติดต่อได้_______วรรณภา  การะพงษ์________________
โทรศัพท์______0-2339-3921________ E-mail __________wunnapa_ka@sorkon.co.th_______________

ใบตอบรับตําแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน

สถานที�ตั+งเลขที�__259/13___หมู่ที�________ ตําบล__พระโขนงเหนือ____อาํเภอ______วฒันา_______ จงัหวดั____กทม.__ 43



ตาํแหน่ง  Human Resource Supervisor
โทรสาร  02 - 938 3250 -1 E-mail  kingkaew.r@betagen.co.th  

ลาํดบั ชื5อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื5อนไขและสวสัดกิาร

1 หัวหน้าเขตการขาย ญ 23-30 20 ปวส.ขึLนไป 10,500 บาท/เดอืน + ผู้สมัคร ต้องเดนิทางทํางานในแต่ละจังหวดั
 เบีLยเลีLยง 550 บาท/วนั ของภาคนัLน ๆ ได้

รายได้รวมเฉลี5ย 
25,000 บาท/เดอืน

2 Sale Admin ญ 23 - 28 1 ป.ตรี ทุกสาขา 15,000 - 16,000 ทํางานประจําที5 สนง.ใหญ่ (กทม.)

รวม 21 อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที5สามารถตดิต่อได้   กิ5งแก้ว  เรืองแก้ว
โทรศัพท์  02 - 791 2345 และ 081 - 551 6071

รับสมัครพนักงานเพื5อลงประจําทุก

ภาคในประเทศไทย

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื5อสถานประกอบการ     บริษทั บีทาเก้น จํากดั ประเภทกจิการ  ผลติและจําหน่ายนมเปรีLยวและโยเกริ์ต ตราบีทาเก้น
สถานที5ตัLงเลขที5   21/2  ซ.รัชดาภิเษก 30 แขวง   จันทรเกษม เขต   จตุจักร จังหวดั  กรุงเทพมหานคร 44



ตาํแหน่ง   เจ้าของกจิการ
โทรสาร  02-4493969 ต่อ 11 E-mail    suphar9@gmail.com  

ลาํดบั ชื2อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื2อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานบริการ ช/ญ 18-28 2 ม.3 ขึCนไป 9,000-12,000 งานบริการ/มีประกนัสังคม
2 พนักงานรับออเดอร์และดูแลเงนิสด ช/ญ 18-28 1 ม.3 ขึCนไป 9,000-12,000 พนักงานให้หยดุอาทิตย์ละ 1 วนั

 (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์)

 

รวม 3 อตัรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที2สามารถตดิต่อได้    คุณสุภา ชัยขรรค์เมือง
โทรศัพท์   086-6681199

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื2อสถานประกอบการ  ______ร้านขนมปังคกัแฮง______ ประเภทกจิการ_____ร้านขนมปัง______________
สถานที2ตัCงเลขที2____126____หมู่ที2___3___ ตาํบล คลองสวนพลู อาํเภอ พระนครศีอยธุยา จังหวดั พระนครศีอยธุยา 45



ตาํแหน่ง   เจ้าของกจิการ

โทรสาร  02-4493969 ต่อ 11 E-mail    suphar9@gmail.com  

ลาํดบั ชื2อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื2อนไขและสวสัดกิาร

1 ผู้จัดการร้าน ช/ญ 25-35 1 ป.ตรี 12,000-18,000 งานบริการ/มีประกนัสังคม

2 พนักงานชงเครื2องดื2ม ช/ญ 18-28 3 ม.3 ขึCนไป 9,000-12,000 พนักงานให้หยดุอาทิตย์ละ 1 วนั

3 พนักงานรับออเดอร์และดูแลเงนิสด ช/ญ 18-28 3 ม.3 ขึCนไป 9,000-12,000  (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์)

4 พนักงานบริการ ช/ญ 18-28 3 ม.3 ขึCนไป 9,000-12,000

 

รวม 10 อตัรา

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื2อสถานประกอบการ  ______ร้านกาแฟชาวดอย______ ประเภทกจิการ_____ร้านกาแฟ______________

สถานที2ตัCงเลขที2____126____หมู่ที2___3___ ตาํบล คลองสวนพลู อาํเภอ พระนครศีอยธุยา จังหวดั พระนครศีอยธุยา

บุคคลที2สามารถตดิต่อได้    คุณสุภา ชัยขรรค์เมือง

โทรศัพท์   086-6681199
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ตาํแหน่ง____________________________________ 
โทรสาร_______________________________E-mail_____________________________________________________ 

ลาํดบั ชื�อตาํแหน่ง เพศ อายุ จํานวน วุฒ/ิสาขา อตัราค่าจ้าง ลกัษณะงาน/เงื�อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานฝ่ายผลติ หญงิ 18-35 100 ม.3 ขึ:นไป 302  บาท/วนั ค่าครองชีพ , เบี:ยขยนั , ค่ากะ, โอที,
ค่าตอบแทนพเิศษ, กองทุนสํารองเลี:ยงชีพ,

ค่ารักษาพยาบาลฯ

 

รวม 100 อตัรา

จังหวดั______________ 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยาสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้__________________________________________
โทรศัพท์_______________________________

ใบตอบรับตาํแหน่งงานว่างวนันัดพบแรงงาน
ชื�อสถานประกอบการ_______________________________________ประเภทกจิการ_______________________________
สถานที�ตั:งเลขที�____________หมู่ที�________ตาํบล______________________อาํเภอ____________________

บ. โอก ิดาตา้ แมนูแฟคเจอริ�ง (ปท.) จก. ผลติปริ�นเตอร์

1/39 5 คานหาม อทุัย พระนครศรอียธุยา

คณุวันวสิาข ์ สมร ผูจ้ัดการ

035-330943-51 035-330953 wanwisa247@oki.com
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