รายชือ่ สถานประกอบการภาคเอกชนที่ยินดีรับผู้กระทาผิดและผู้พ้นโทษเข้าทางานที่อยูใ่ นความดูแลของกรมคุมประพฤติ
ตามพื้นที่ของสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

กทม.
กทม.1 ตลิ่งชัน

ตลาดสถานีรถไฟธนบุรี

9/4 ซอยบ๎านพักพนักงาน เก็บขยะ, กวาดขยะ พนักงานรักษาความ
รถไฟ แขวงศิริราช เขต
ในตลาดสถานีรถไฟ สะอาด
บางกอกน๎อย กรุงเทพ โทร ธนบุรี
02-4184867,
024184868

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

400 บ./วัน

2

กทม.2
แขวงพระนครเหนือ

บริษทั เทพสมบัติ จํากัด
(สมบัติทวั ร๑)

17/150 ซ.สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร๎าว เขต
ลาดพร๎าว กทม.

รถโดยสารสาธารณะ พนักงานบริการ,
พนักงานขับรถ

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

15,000-20,000
บ.

3

กทม.3 แขวงธนบุรี

บริษทั นันยางอุตสาหกรรม
จํากัด

77/5 ถ.เพชรเกษม แขวง
บางแค เขตบางแค กทม.
โทร.02-4130716

ผลิตและจําหนําย พนักงานทั่วไป
รองเท๎าฟองน้ําและ พนักงานเย็บ
รองเท๎าผ๎าใบ
พนักงานบรรจุผลิตภัณฑ๑
ชํางซํอมบํารุงเครือ่ งจักร

ช/ญ

18-45 ปี

ป. 6

คําแรงขัน้ ต่ํา

บริษทั ผลิตภัณฑ๑อาหาร
43 อาคารธนสาร ถ.
กว๎างไพศาล จํากัด(มหาชน) เชียงใหมํ แขวงคลองสาน
(ปุูมปุูย)
เขตคลองสาน กทม. โทร
02-8633288

ผลิตและจําหนําย
อาหารกระป๋อง
และภาชนะปิดผนึก
สําเร็จรูปภายใต๎
เครือ่ งหมายการค๎า
ปุูมปุูย และปลายิม้

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ม. 3

คําแรงขัน้ ต่ํา

บริษทั แกมมําอินดัสตรี้ จํากัด 192 ซ.เพชรเกษม 28
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กทม. โทร
02-8685686-95

รับจ๎างปักลวดลาย พนักงานทั่วไป
บนผินผ๎า ปัก
เครือ่ งหมายการค๎า
ลวดลายบนเสื้อผ๎า
กระเป๋า รองเท๎า
ปักอาร๑ม

ช/ญ

20-50 ปี

คําแรงขัน้ ต่ํา

1

- พนักงานยกของขึน้
ขบวนรถไฟ
-พนักงานยกสินค๎าขึน้ รถ
-พนักงานขับรถยนต๑สํง
สินค๎า
- พนักงานสํงเอกสาร

ป.6

หมายเหตุ

มีสวัสดิการ,
ประกันสังคม, มี
ชุดแตํงกาน, มี
โบนัส

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั
ห๎างสรรพสินค๎าบิ๊กซี สาขา
อิสรภาพ

4

5

กทม.4 มีนบุรี

กทม.5
แขวงพระนครใต๎

บริษทั เพรซิเดนท๑เบเกอรี่
จํากัด (มหาชน)

บริษทั เอส.อี.เอ ชิพยาร๑ด
จํากัด (อูตํ ํอเรือชาตรี)

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

2 ถ.อิสรภาพ แขวงวัด
ค๎าปลีกสินค๎า
กัลยาณ๑ เขตธนบุรี กทม.
อุปโภค-บริโภค
โทร 02-8903000
1 เสรีไทย 87 แขวงมีนบุรี ผลิตเบเกอรี่
เขตมีนบุรี กทม.

564 ซอยมไหสวรรค๑ 6
การบริการบํารุง
(มาตานุสรณ๑) แขวงบางคอ ซํอมแซมรักษา
แหลม เขตบางคอแหลม
ตรวจสอบเรือ
กรุงเทพ โทร
02-291-7625-6 มือถือ
093-9758902

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ
พนักงานทั่วไป

ช/ญ

พนักงานรายวัน

ช/ญ อายุ
18-35 ปี
วุฒิ ม. 6
ขึน้ ไป

ชํางวิศวกรรม

ช อายุ
20-35 ปี
วุฒิ ปวส.

จนท.รายเดือน

ช/ญ อายุ
20-35 ปี
วุฒิ ปวส./
ป.ตรี

วิศวกร

ช. อายุ
22-35 ปี
วุฒิ ป.ตรี

จนท.คอมพิวเตอร๑

ช อายุ
20-35 ปี
วุฒิ ปวส./
ป.ตรี
ช

คนงานทั่วไป
ชํางเชื่อม

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

18-45 ปี

ม. 3

คําแรงขัน้ ต่ํา

25-55 ปี

ประถมศึกษาเป็นต๎300
นไป บาทตํอวัน

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา

ป. 6

400 บ./วัน

6

กทม.6 แขวงดุสิต

Thai cozy House

111/1-3 ถนนตานี แขวง ร๎านอาหาร/ที่พกั
ตลาดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพ โทรศัพท๑
02-6295870

7

กทม.7 อาญา

หจก.อุดมสุขวัฒนา ราม
อินทรา เฟอร๑นิเจอร๑(สนง.
ใหญํ)

66/60-63,66/64-66 ร๎านขายเฟอร๑นิเจอร๑ พนักงานขับรถและยก
หมูํ 8 เยือ้ งกองบินตํารวจ
สินค๎า
ถ.รามอินทรา แขวงทําแร๎ง
เขตบางเขน กทม. โทรศัพท๑
02-5191084

ช

20-30 ปี

8

กทม.8
อาญาธนบุรี

ร๎านสุนธรโฆษณา

31/134-135 ปากซอย ทําปูายโฆษณา
เอกชัย 10 ถนนเอกชัย
แขวงบางขุนเทียน เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150 โทรศัพท๑
02-4151027

ทั่วไป

ช

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

300

ร๎านเย็บผ๎าสมศักดิ์

44/67 ซอยสุขสวัสดิ์ 2 เย็บผ๎า
ถนนพระราม 2 แขวงบาง
มด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท๑ 062-4516394

พนักงานเย็บผ๎า

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

300

บริษทั เอ็นเอส กําจัดแมลง
จํากัด

1/29 ซ.เฉลิมพระเกียรติ รับกําจัดแมลง
22 แยก 12-1 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท๑
02-3629091-4

พนักงานฉัดพํน

ช/ญ

ไมํเกิน 40 ปี อํานออกเขียนได๎ 12,000-18,000
บาท รวมโอทีแล๎ว
มีเบี้ยขยัน
ประกันสังคม

โรงแรมปริน๊ ซ๑ พาเลส

488/800 ถ.ดํารงค๑รักษ๑
แขวงคลองมหานาค เขต
ปูอมปราบฯ กทม.

งานบริการ

ช/ญ

ไมํจํากัดอายุ ไมํจํากัดวุฒิ

9

กทม.9 พระโขนง

10 กทม.10
อาญากรุงเทพใต๎

กิจการโรงแรม

รปภ.

ตามที่ตกลง

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

11 กทม.11 เยาวชน
และครอบครัวกลาง

องค๑การเฟรนด๑อินเตอร๑
เนชั่นแนล ประเทศไทย
โครงการร๎านอาหาร "ครัว
ขนุน"

53 ตรอกโรงไหม ถนนเจ๎า ศูนย๑ฝึกอาชีพ
เชฟ
ฟูา แขวงชนะสงคราม เขต รูปแบบธุรกิจเพื่อ บริกร
พระนคร กทม.
สังคมเรียนรูก๎ าร
ทํางาน
1) สอนการ
ทําอาหารไทยอยําง
เชฟมืออาชีพ
รวมถึงการทํา
เครือ่ งดื่มแบบตํางๆ
2)สอนการบริการ
ลูกค๎าในทุกๆด๎าน
แบบสากล

ช/ญ

ไมํจํากัดอายุ ไมํจํากัดวุฒิ

เงินเดือนและ
ผลตอบแทนขึน้ อยูํ
กับคุณสมบัติ

12 กทม.12 เยาวชนและ
ครอบครัวกลาง สาขา
มีนบุรี

องค๑การเฟรนด๑อินเตอร๑
เนชั่นแนล ประเทศไทย
โครงการร๎านอาหาร "ครัว
ขนุน"

54 ตรอกโรงไหม ถนนเจ๎า ศูนย๑ฝึกอาชีพ
เชฟ
ฟูา แขวงชนะสงคราม เขต รูปแบบธุรกิจเพื่อ บริกร
พระนคร กทม.
สังคมเรียนรูก๎ าร
ทํางาน
1) สอนการ
ทําอาหารไทยอยําง
เชฟมืออาชีพ
รวมถึงการทํา
เครือ่ งดื่มแบบตํางๆ
2)สอนการบริการ
ลูกค๎าในทุกๆด๎าน
แบบสากล

ช/ญ

16-24 ปี

อาหาร 2 มื้อ
คําเดินทาง/ทิป
เครือ่ งแบบพนักงาน
การรักษาพยาบาล

13 กทม.13
แขวงดอนเมือง

บ. ฟูดแลนด๑ จํากัด

สํานักงานใหญํ ซ.ลาดพร๎าว
95 ฝุายทรัพยากรบุคคล
โทร.
086-3670228,025300220-428

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ม.3-ม.6

สถานประกอบการ
ที่ดําเนินการด๎าน
ซุปเปอร๑มาร๑เกต
ขนาดใหญํ

พนักงานจัดเรียงสินค๎า
พนักงานคลังสินค๎า
พนักงานบรรจุสินค๎า
พนักงานขับรถขนสํง
สินค๎า

ไมํจํากัดวุฒิ

ตามตกลง

หมายเหตุ

ฝึกงานจบมี
ใบรับรองและ
หาสถาน
ประกอบการ
รองรับ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ภาค 1
16 นนทบุรี

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

1 ซ. วิถาวดีรังสิต 41 แยก ผู๎ผลิตและจัดสํงน้ํา เจ๎าหน๎าที่คลังสินค๎า
1 แขวงสนามบิน เขตดอน ดืม่ sprinkle
(ประจําคลังดอนเมือง/
เมือง จ.กรุงเทพมหานคร
ประเวศ)
พนักงานติดรถสํงน้ําดื่ม
พนักงานขับรถขนสํง
สินค๎า

ช

บริษทั MPP จํากัด

115 ซ.หัวหมาก27 เขต
บางกะปิ กทม. โทรศัพท๑
085-1263791
16/8 หมูํที่ 6 ต.คลอง
จินดา อ.สามพราน จ.
นครปฐม โทรศัพท๑
092-2525400

บริษทั เอเชียอุตสาหกรรม
ปุ๋ย จํากัด

คลอง 2 ถ.รังสิต-นครนายก โรงปุ๋ย
จ.ปทุมธานี

บริษทั เบทาโกร ฟููดส๑

323 หมูํ 6 แขวงทุํงสอง ผลิต/จําหนํายอาหาร พนักงานขาย
ห๎อง เขตหลักสี่ กทม. มือถือ
พยักงาน MC พนักงาน
099-2184478
จัดเรียงสินค๎า

บ. M water จํากัด

14 กทม.14
ทรัพย๑สินทางปัญญาฯ
15 กทม.15
แขวงปทุมวัน

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

บริษทั พลัส ฟาซิลิตี เมเน
จเม๎น จํากัด

บริการทําความ
พนักงานทั่วไป/บริการ
สะอาด ระบบ
สุขอนามัยภัณฑ๑
และพํ
นเชื้อในอาคาร
ทํามะขามแก๎
ว
พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป/บรรจุ
ปุ๋ย แบก ขน

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
25ปีขนึ้ ไป

ปวส.-ป.ตรี

18ปีขนึ้ ไป
18ปีขนึ้ ไป

ป.6
ป.6

ช

25-35 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

ช

25-35 ปี

ตามคุณวุฒิ

รายวัน/เดือนตาม
คุณวุฒิ

ช

25-35 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

รายวัน/เดือนตาม
คุณวุฒิ

ช/ญ
ช/ญ
ช

18-40 ปี

ม.3ขึน้ ไป
ปวช.ขึน้ ไป
ม.3ขึน้ ไป

หจก.กษิประ

53/1090 หมูํ 3 ต.บ๎าน ผลิต/จําหนําย
พนักงานธุรการ
ใหมํ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อุปกรณ๑การแพทย๑ ชํางเชือ่ ม
โทรศัพท๑ 02-5845397

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ญ
ช

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

หมายเหตุ

ตามตกลง

มีใบชับขี่

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

บริษทั นิวแอนด๑เซฟควอลิตี้ 15/57 หมูํ 3 ซ.บ๎าน
จําหนํายอุปกรณ๑
โปรดักส๑ จํากัด
กล๎วย-ไทรน๎อย ต.พิมลราช เซฟตี้
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทรศัพท๑ 02-9257899

พนักงานขับรถ

หจก. เท็พท๑

พนักงานคลังสินค๎า
พนักงานขาย

8 ซ.ติวานนท๑ 27 ต.บาง จําหนํายเสื้อผ๎า
กระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท๑ 02-9502588
บริษทั นิธิทศั น๑ เอโอเอ จํากัด 60/48-49 หมูํ2 ถ.งาม ผลิต/จําหนํายซีดี
วงค๑วาน ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี โทรศัพท๑
02-9536196 ตํอ 102

เจ๎าหน๎าที่บญ
ั ชี
เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน
ขาย
เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน
ฝุายผลิต
เจ๎าหน๎าที่ QC
เจ๎าหน๎าที่ตรวจการณ๑
พื้นที่
เจ๎าหน๎าที่อุปกรณ๑
เจ๎าหน๎าที่กราฟฟิค
เจ๎าหน๎าที่ตัดตํอ

บริษทั ซีอาร๑ซี ไทวัสดุ จํากัด 78 หมูํ 4 ต.บางตลาด อ. ค๎าปลีกวัสดุกํอสร๎าง พนักงานขาย
ปาเกร็ด อ.เมือง จ.นนทบุรี
พนักงานแคชเชียร๑
มือถือ 081-3718524
หัวหน๎างานฝุายขาย
บริษทั ไบร๑ท พรีแคสเตอร๑
จํากัด

10/10 หมูํ 10 ต.บางบัว
ทอง อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี โทรศัพท๑
02-1507099

ผลิตแผํนพื้น
คอนกรีต

พนักงานฝุายผลิต
ชํางซํอมบํารุง
โฟร๑แมน

ช

ช
ช/ญ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
22-40 ปี

ม. 3ขึน้ ไป

20 ปีขนึ้ ไป ม. 6ขึน้ ไป

ช/ญ
ช/ญ

25-45ปี
25-30 ปี

ม.3ขึน้ ไป
ปวส. ขึน้ ไป
ปวช. ขึน้ ไป

ช/ญ

25-35 ปี

ปวส. ขึน้ ไป

ช/ญ
ช/ญ

25-35 ปี
25-35 ปี

ม.3 ขึน้ ไป
ม.6 ขึน้ ไป

ช
ช/ญ
ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป
23 ปีขนึ้ ไป ปวส. ขึน้ ไป
23-30 ปี ป.ตรีขนึ้ ไป

ช/ญ
ญ
ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป
ม.6 ขึน้ ไป
ม.3 ขึน้ ไป

ช

20-40 ปี

ป. 6ขึน้ ไป
ปวช. ขึน้ ไป
ป.ตรี

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั
บริษทั ลาภทวีภณ
ั ฑ๑กรุป๏
จํากัด

บริษทั ฟร๏อนท๑ไลน๑ เอ็น
จิเนียริง จํากัด

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ

22/18-19 หมูํ 10 ต.บาง จําหนํายอลูมิเนียม
แมํนาง อ.บางใหญํ จ.
ครบวงจร
นนทบุรี โทรศัพท๑
02-1918695-6

พนักงานขับรถสํงของ
พนักงานธุรการ
แมํบา๎ น
เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน
ขาย
พนักงานสํงเอกสาร
ผู๎ชํวยคลังสินค๎า
พนักงานแพ๏คกิง้

เพศ

50/1718 หมูํ 6 ต.บ๎าน รับเหมาติดตั้งไฟฟูา ชํางเชื่อม
ใหมํ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชํางกลึง
ชํางติดตั้ง
ชํางซํอมบํารุง

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

ช
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

25 ปีขนึ้ ไป ป.4 ขึน้ ไป
ปวช. ขึน้ ไป
ป.4 ขึน้ ไป
ม.3 ขึน้ ไป

ช
ช
ช/ญ

ม.3 ขึน้ ไป
ม.3 ขึน้ ไป
ม.3ขึน้ ไป

ช

ไมํเกิน 35 ปี ม.3 ขึน้ ไป

ช

25 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป
35 ปีขนึ้ ไป ปวช.ขึน้ ไป

พนักงานฝุายผลิต

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ม. 3 ขึน้ ไป

50/3 หมูํ 4 ต.ปากเกร็ด ผลิต/จําหนําย
พนักงานฝุายผลิต
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เสื้อผ๎าสํงออก
โทรศัพท๑ 02-8347777
บริษทั เยเนอรัลแคนดี้ จํากัด 51/3 หมูํ 2 ต.คลองเกลือ ผลิค/จําหนํายขนม พนักงานฝุายผลิต
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท๑ 02-9809206

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ม. 3 ขึน้ ไป

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ม. 3 ขึน้ ไป

บริษทั ยูโรเดคคอร๑ จํากัด

ติวานนท๑ 14 ต.ตลาดขวัญ จําหนํายเฟอร๑นิเจอร๑ พนักงานขับรถสํงสินค๎า
อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท๑
พนักงานคลังสินค๎า
02-5806010
บริษทั ด็อกแบมบู(กรุงเทพ) 37/4 หมูํ 2 ถ.บางกรวย- จําหนํายน้ํายาทํา พนักงานขาย
จํากัด
ไทรน๎อย อ.บางใหญํ จ.
ความเย็น
นนทบุรี โทรศัพท๑
02-9215100
บริษทั ไนซ๑ แอพพาเรล จํากัด 500,500/1-500/2523, ผลิต/จําหนําย
523/3/3,530 ต.บางเขน เสื้อผ๎าสํงออก
อ.เมืองจ.นนทบุรี โทรศัพท๑
02-5890120-5
บริษทั ไทยการ๑เมนต๑เอ็กซ
ปอร๑ต จํากัด

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

บริษทั โรงสีเอกไรซ๑ จํากัด

17 สมุทรปราการ

18 พระนครศรีอยุธยา
19 ลพบุรี

20 ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

21 สระบุรี

22 อํางทอง
23 ปทุมธานี
24 ปทุมธานี
สาขาธัญบุรี

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

หมายเหตุ

78 หมูํ 4 ต.บางบัวทอง อ. สํงออกข๎าวสาร
บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทรศัพท๑ 02-9259988
102/56 ม. 7 ต.บางพลี ผลิตน้ําดื่ม
หจก.สายฟูาใส
ใหญํ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ
หจก.ส.รุงํ เรืองเจริญ 1991
ขายเหล็ก
บริษทั State Group จํากัด 18/1 ซ.ศูนย๑วิจัย ถ.
รปภ.
เพชรบุรีตัดใหมํ กทม.
พนักงานรักษา
ความสะอาด
39/5 ถ.สีดา ต.ทะเลชุบศร ซํอมบํารุงเครือ่ งยนต๑
สุชาติ เซอร๑วิส
อ.เมือง จ.ลพบุรี โทรศัพท๑
080-3030182
หจก.โรงน้ําแข็งทําหลวง
อ.ทําหลวง จ.ลพบุรี
ผลิตน้ําแข็ง
บ.ผลิตภัณฑ๑อาหารเพื่อ
อ.ทําหลวง จ.ลพบุรี
ผลิตอาหารสําเร็จรูป
สุขภาพ จํากัด
โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาล อ.ทําหลวง จ.ลพบุรี
ผลิตน้ําตาล
ทีเอ็น
บ. สหฟาร๑ม จํากัด
อ.ทําหลวง จ.ลพบุรี
ชําแหละชิ้นสํวนไกํ

พนักงานขับรถ
พนักงานบัญชี
พนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป

ช
ญ
ญ
ช

25 ปีขนึ้ ไป
25 ปีขนึ้ ไป
20 ปีขนึ้ ไป
18 ปี

ป.6 ขึน้ ไป
ป.ตรี
ม.6ขึน้ ไป
ป. 6

คําแรงขัน้ ต่ํา

พนักงานทั่วไป
รปภ.
พนักงานรักษาความ
สะอาด
ชํางซํอม

ช
ช/ญ

19 ปี
26-57 ปี

ป. 7
ม.3 ขึน้ ไป

คําแรงขัน้ ต่ํา
ตามความเหมาะสม

ช

20-30 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา

ลูกจ๎าง
ลูกจ๎าง

ช/ญ
ช/ญ

ไมํจํากัดวุฒิ
ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา
คําแรงขัน้ ต่ํา

ลูกจ๎าง

ช/ญ

ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา

ลูกจ๎าง

ช/ญ

ไมํจํากัด
ไมํจํากัด
(บรรลุนิติภาวะ)
ไมํจํากัด
(บรรลุนิติภาวะ)
ไมํจํากัด
(บรรลุนิติภาวะ)

ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา

นางสําริต ด๎วงหมี (อ.ส.ค.)
เจ๎าของกิจการ

105/2 หมูํ 2 ต.ตลาดน๎อย รับเหมากํอสร๎าง
อ.บ๎านหมอ จ.สระบุรี โทร.
092-9783824
นายณรงค๑เอกทัศน๑ (อ.ส.ค.) 42 หมูํ 4 ต.ไผํขวาง อ.
รับเหมา
เจ๎าของกิจการ
บ๎านหมอ จ.สระบุรี โทร.
089-6122587

ชํางปูน,ชํางเหล็ก,ชําง
ไม๎,คนงานกํอสร๎าง
จัดโต๏ะจีน
คนงานขุดหัวเผือก

ช/ญ

300-500 บาท

ช/ญ

คําแรงขัน้ ต่ํา

มีรถรับสํงคนงาน

บ.แหนมดอนเมืองเจริญศรี
มาร๑เก็ตติ้งจํากัด

ฝุายผลิต

ช/ญ

200 บ./วัน

มีสวัสดิการ

8/1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ๑ ผลิตและจําหนําย
จ.นครนายก
ไส๎กรอก-คอกเทล
แหนม ไส๎กรอกลูกชิ้น

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

ไมํรับคดียาเสพ
ติดและคดีลัก
ทรัพย๑

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

คนงานฝุายขนสํงสินค๎า

ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./
ประกันสังคม

คําแรงขัน้ ต่ํา

25 สิงห๑บรุ ี

ร๎านอํานาจการเกษตร

26 ชัยนาท

บริษทั มโนรมย๑ ฟุตแวร๑ จํากัด 255 หมูํ 3 ต.คุ๎งสําเภา อ. ผลิตรองเท๎า
มโนรมย๑ จ.ชัยนาท โทร.
056-49157779,056491464

พนักงานฝุายผลิต

ช/ญ

18-40 ปี

ป.6 ขึน้ ไป

บ.วรรณา แมนูแฟคทอรีไ่ ทย 9/14 หมูํที่ 3 ถนน
ผลิตสํวนประกอบ
จํากัด
บายพาส ต.หนองไม๎แดง อ. ของ
เมือง จ.ชลบุรี โทร
เครือ่ งปรับอากาศ
038-261695-8,038261301

พนักงานฝุายผลิต

ช/ญ

20-40 ปี

ม.3-ม.6 ขึน้ ไป คําแรงขัน้ ต่ํา

บริษทั โฮม โปรดักส๑ เซ็น
เตอร๑ จํากัด(มหาชน) สาขา
จันทบุรี
โรงงานอุตสาหกรรม
กระเบื้องดินเผาเดํนจันทร๑

21/18 หมูํที่ 11 ต.
ค๎าปลีก
พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
โทรศัพท๑ 039-419000
24 หมูํ 1 ถ.สุขุมวิท กม. ผลิตกระเบื้อง
314 ต.เขาบายศรี อ.ทํา
ใหมํ จ.จันทบุรี โทร.
039-460411,039433034, 0819086338

พนักงานขายสินค๎า

ช/ญ

20-35 ปี

ม.3ขึน้ ไป

9,500 บาทตํอ
เดือนขึน้ ไป

พนักงานฝุายผลิต

ไมํจํากัด

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

ตามที่ตกลง

อบต.ตําบลวังใหมํ

49 หมูํ 3 ต.วังใหมํ อ.นา
ยายอาม จ.จันทบุรี โทร.
039-491634
530/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนิน
พระ อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท๑ 038-618701

งานราชการ

ลูกจ๎างชั่วคราวในชุมชน

ไมํจํากัด

ไมํจํากัด

ตามที่กําหนด

ตามที่ตกลง

โรงแรม

พนักงานบริการ

ช/ญ

18-50 ปี

ไมํจํากัด

คําแรงขัน้ ต่ํา

ภาค 2
27 ชลบุรี

28 จันทบุรี

29 ระยอง

โรงแรมโกลเด๎นซิตี้ ระยอง

168/45 หมูํ 7 ต.บางมัญ จําหนํายสินค๎า
อ.เมือง จ.สิงห๑บรุ ี โทร
การเกษตร
036-520899, 0959463639

ตาแหน่งที่ต้องการรับ

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด BH
RAYONG
โต๏ะไมํรีสอร๑ท

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

24/181 ถ.สุขุมวิท ต.เนิน รถตู๎โดยสาร
พระ อ.เมือง จ.ระยอง
สาธารณะ
โทรศัพท๑ 0816386089
73/3 หมูํที่ 5 ต.ชุมแสง อ. โรงแรม
วังจันทร๑ จ.ระยอง โทรศัพท๑
081-9457654

สวนสุภทั ราแลนด๑

70 หมูํ 10 ต.หนองละลอก การทํองเที่ยวเชิง
อ.บ๎านคําย จ.ระยอง
เกษตร
โทรศัพท๑
038-892048-9 โทรสาร
038-8892255

30 ตราด

บริษทั เทพพรชัย
อุตสาหกรรม จํากัด

134 ถ.โภคไพร ต.วัง
กระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

31 นครนายก

ร๎านพนมเบเกอรี่

84-211/3-4 ถ.พาณิชย๑ ทําขนมเบเกอรี่
เจริญ ต.นครนายก อ.เมือง
จ.นครนายก โทรศัพท๑
089-7847206

ร๎านดิเรกยนต๑

81-038/16 ถ.เสนาพินิจ
ต.นครนายก อ.เมือง จ.
นครนายก โทรศัพท๑
090-2365358

32 ฉะเชิงเทรา

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

พนักงานขับรถตู๎

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

13,000 บ./ด.

พนักงานบัญชี
พนักงานขาย
พนักงานบริการ
แมํบา๎ น
คนสวน

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ปวช.บัญชี
ไ

คําแรงขัน้ ต่ํา

ทําสวนผลไม๎
พนักงานบริการ

ช/ญ

18-50 ปี

ไมํจํากัด

คําแรงขัน้ ต่ํา

ช/ญ

25-35 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

ช

15-30 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

พิจารณารายบุคคล
ให๎เบี้ยเลี้ยงรายวัน
เริม่ 150 บ./วัน
หากมี
ความสามารถแล๎ว
200-300 บ./วัน

ช/ญ

25-45 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

แรงงานขัน้ ต่ํา

โรงงานผลิตน้ําปลา คนงาน
ทั่วไป

ขายชิ้นสํวน อะไหลํ ลูกมือชํางซํอม
รถจักรยานยนต๑
รถจักรยานยนต๑
และซํอม
รถจักรยานยนต๑

บริษทั โอเวอร๑ชีส๑ คาร๑บอนไร 117/1 หมูํ 11 ถ.สุขุมวิท สารกรองน้ํา
เซอร๑ จํากัด
สายเกํา ต.บางปะกง อ.บาง
ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท๑ 038-533557

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

พนักงานฝุายผลิต

มํจํากัด

หมายเหตุ
มีใบอนุญาตขับขีป่ ระเภท 2

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัดพนมบรรจุ 33/9 หมูํ 4 ต.ทําถําน อ. บรรจุแก๏ส
แก๏ส
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท๑ 038-837008-9
ชุมชนตําบลครองตะเกรา

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ
พนักงานทั่วไป

ช/ญ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

หมายเหตุ

แรงงานขัน้ ต่ํา

อบต.ตําบลครองตะเครา
100 หมูํ 12 ต.ครองตะ
เครา อ.ทําตะเกียบ จ.
ฉะเชิงเทรา โทร.
038-508153, 0852171764

ชุมชนพนมสารคาม

33 ปราจีนบุรี

33/9 หมูํ 4 ต.ทําถําน อ.
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.089-6981617
กลุํมรัฐวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 49 หมูํ 1 ต.บางพลวง อ.
เสื่อกกบ๎านบางพลวง
บ๎านสร๎าง จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท๑ 037-287343
มือถือ 081-4348203

การแปรรูปอาหาร/ พนักงานแปรรูป
แปรรูปผลิตภัณฑ๑ อาหาร/แปรรูป
จากเสื่อกก ซึ่ง
ผลิตภัณฑ๑จากเสื่อกก
สามารถรับงาน
กลับไปทําที่บา๎ นได๎
หรือประจําอยูทํ ี่ศูนย๑

34 ปราจีนบุรี สาขากบินทร๑ หจก.กัณหารี รุงํ เรือง จํากัด 3 หมูํ 9 ต.ลาดตะเคียน อ. รับเหมากํอสร๎าง
บุรี
กบินทร๑บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
,ขุดสระ,ถมที่ดิน
35 สระแก๎ว

ช/ญ

อายุไมํเกิน60 ไมํจํากัด
ปี

พนักงานทั่วไป

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

300

ช/ญ

20-35 ปี

ไมํจํากัด

คําแรงขัน้ ต่ํา

ไมํรับผู๎กระทํา
ผิดคดียาเสพติด
ลักทรัพย๑
ฉ๎อโกง และคดี
อุกฉกรรจ๑

ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัด

305 บ./วัน

รับทุกประเภท
ฐานความผิด

บริษทั วีอาร๑ คอนเทนเนอร๑

33/5 หมูํ 1 ต.วังน้ําเย็น
อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก๎ว
โทรศัพท๑ 037-251853
โทรสาร 037-251584

โรงงานผลิตพาเลทไม๎ พนักงานทั่วไป

บริษทั รุงํ เรืองผล จํากัด

1 หมูํที่ 2 ถ.สระแก๎วจันทบุรี ต.คลองหินปูน อ.
วังน้ําเย็น จ.สระแก๎ว

รับซื้อพืชไรํ

พนักงานขับรถ
พนักงานฝุายผลิต

100-500 บ.

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ภาค 3
36 นครราชสีมา

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

บริษทั แปูงมันเอีย่ มเฮง
อุตสาหกรรม จํากัด

15 หมูํที่ 12 ต.กุดโบสถ๑ อ. ผลิตแปูงมัน
เสิงสาง จ.นครราชสีมา
สําปะหลัง
โทรศัพท๑
044-457040-4 โทรสาร
044-447067

พนักงานฝุายผลิต
พนักงานฝุาย
ตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพ

ช/ญ

โรงงานมันเส๎นเจริญชัย

137 หมูํที่ 1 ต.บึงอ๎อ อ. ลานตากกากมัน
ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา สําปะหลัง

พนักงานขับรถตัก
พนักงานขับรถไถ รถ
แทรกเตอร๑

ช

บ.ยืนยงอุตสาหกรรม จํากัด 146 หมูํที่ 1 ต.บึงอ๎อ อ. ขนสํงแปูงมัน
ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา สําปะหลัง
โทร.094-9747914

พนักงานขับรถพํวง

ช

25 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

5,000 บ./เดือน
ไมํรวมเบี้ยเลี้ยง

หจก.ประสงค๑ทรัพย๑ไอซ๑

5 หมูํที่ 3 บ๎านโคกสะแก ผลิตน้ําแข็งหลอด
ราช ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา โทร
085-1446456

พนักงานฝุายผลิต

ช

20 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป

10,000 บ./เดือน
รวมเบี้ยขยัน

ร๎านเดชพล คาร๑แคร๑

1431/1 หมูํที่ 12 ถ.โชค
ชัยราชสีมา-เดชอุดม บ๎าน
โพธิท์ อง ต.โชคชัย อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา โทร
097-3423346,044492507

ช

18 ปีขนึ้ ไป ป.6 ขึน้ ไป

350 บ./วัน

คาร๑แคร๑เปลี่ยนถําย ชํางแอร๑
น้ํามันเครือ่ ง
ชํางทําชํวงลําง
ประดับยนต๑ รับ
พนักงานล๎างรถ
เปลี่ยนยาง

18 ปีขนึ้ ไป วุฒิ ป.4-6 ขึน้ 300 บ./วัน
ไป
วุฒิ ม.3-6 ขึน้
ไป
20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

308 บ./วัน

หมายเหตุ

ถ๎ามี
ประสบการณ๑
เกีย่ วกับการ
ตรวจสอบ
คุณภาพแปูงจะ
รัเงิบนพิเดืจอารณาเป็
นเพิ่ม น
ตามอายุงาน

เบี้ยเลี้ยงเที่ยวละ
1,200 บาท
จากบริษทั ไป
กทม.หรือ
ปริมณฑล

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ

ร๎าน ก.กิจเจริญ อิฐบล็อก

137 หมูํที่ 12 ต.พระพุทธ
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา โทร
080-7244540, 0892853787

จําหนํายวัสดุ
อุปกรณ๑กํอสร๎าง,
ผลิตอิฐบล๏อก เสา
ปูน จําหนํายศาล
พระภูมิ

พนักงานสํงสินค๎า
พนักงานผลิตอิฐบล็อก
เสาปูน

ช

หจก. เอ็ม.พี..จอ.หอ ไอซ๑

144 หมูํที่ 2 ต.ใหมํ อ.
ผลิตน้ําแข็งหลอด
โนนสูง จ.นครราชสีมา โทร
044-326464, 0883777069

พนักงานฝุายผลิต
พนักงานขับรถ

ช

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

ร๎านเพ็ชรสมบูรณ๑

18/1 หมูํที่ 7 ต.สระพระ ประกอบรถอีแต๐น ชํางเชื่อม
อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา งานซํอมรถอีแต๐น ลูกมือชําง
จําหนํายอะไหลํรถ
อีแต๐น

ช

20-45 ปี

อูพํ นั มอเตอร๑สปอร๑ต

883 หมูํที่ 1 ต.โนนไทย อ. ซํอมรถยนต๑
โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร
089-7179303

ชํางซํอมรถยนต๑

ช

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

บ. อึง้ เฮงหลี จํากัด

196 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ. จําหนําย
เมือง จ.นครราชสีมา
ทองรูปพรรณ

พนักงานขาย

ญ

20 ปีขนึ้ ไป ม.6 ขึน้ ไป

300 บ./วัน

ช/ญ

30 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป

คําแรงขัน่ ต่ํา

37 นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว หจก.เคทีเคกูด๏ คอนสตรัคชั่น 91 หมูํ 15 ต.หนอง
สาหรําย อ.ปากชํอง จ.
นครราชสีมา โทร.
081-0649455

เพศ

ประกอบกิจการ
คนงานทั่วไป
รับเหมากํอสร๎าง
อาคาร อาคาร
พาณิชย๑ ที่พกั อาศัย
และอืน่ ๆ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

ดูพื้นฐานการ
ทํางาน

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)
300 บ./วัน พร๎อม
เบี้ยเลี้ยงอาหาร
และน้ํา

300 บ./วัน ไมํ
รวมคําลํวงเวลา

300 บ./วัน

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

บ.ไพฑูรย๑วัสดุกํอสร๎าง จํากัด 75 หมูํ 8 ต.หนองสาหรําย จําหนํายวัสดุ
อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา อุปกรณ๑กํอสร๎าง
โทร 081-9996820

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ช/ญ

35 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป

คําแรงขัน่ ต่ํา

ผลิตและจําหนําย
น้ําแรํเพื่อสุชภาพ

พนักงานทั่วไป

ช

30 ปีขนึ้ ไป ม.6 ขึน้ ไป

คําแรงขัน่ ต่ํา

ไพโรจน๑ฟาร๑ม

ฟาร๑มเลี้ยงสุกร

พนักงานทั่วไป

วันละ 300 บ.

บ. ตงฮั้วบัวใหญํ (๑๙๙๔)
จํากัด
สิทธิโชค ออโต๎ซาวน๑

โรงสีข๎าวและ
โรงไฟฟูาชีวมวล
ร๎านประดับยนต๑
เครือ่ งเสียง ซํอม
เครือ่ งยนต๑
ติดตั้งแผงโซลําเซล

พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถบรรทุก
พนักงานทั่วไป
ชํางยนต๑

วันละ 300 บ.

39 นครราชสีมา สาขาพิมาย หจก. ช.วนิดา กํอสร๎าง
โทรศัพท๑

40 อุบลราชธานี

เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

พนักงานทั่วไป

บ.น้ําดื่มเชอร๑รี่ จํากัด

38 นครราชสีมา สาขาบัว
ใหญํ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ

41/2 ถ.มิตรภาพ ตรอก
สุเหรํา ต.ปากชํอง อ.ปาก
ชํอง จ.นครราชสีมา

83/1 หมูํ 3 ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท๑ 087-9599489

บริษทั ยูนิสัน แพน(เอเชีย)
จํากัด

601 หมูํ 14 ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
044-481188-90

เซ็ลทรัลพลําซํา อุบลฯ

311 ซ.เลี่ยงเมือง 7 ต.แจ
ระแม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี โทรศัพท๑
045-950699 โทรสาร
045-950600

กรรมกร
ลูกมือชําง

ผลิตภัณฑ๑เกีย่ วกับ พนักงานฝุายผลิต
หนังแท๎และหนัง
เทียม เครือ่ งหมาย
การค๎าโคช และเอ็ม
เค
ศูนย๑การค๎า
รปภ.
พนักงานทั่วไป

บริษทั บิ๊กซี ซุปเปอร๑เซ็น
92 ซ.ธรรมวิถี 4 ถ.ธรรมวิถี ห๎างสรรพสินค๎า
เตอร๑ จํากัด (มหาชน) อุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี โทรศัพท๑
045-284500

แคชเชียร๑
พนักงานดูแลสต๏อก
สินค๎า
พนักงานทั่วไป
รปภ.

วันละ 300 บ.

ช

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

250 บ./วัน

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

308 บ./วัน

ช
ช/ญ

25 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป
20 ปีขนึ้ ไป

ขึน้ อยูกํ ับตําแหนํง

ช/ญ
ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ม.6 ขึน้ ไป
20 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป

ขึน้ อยูกํ ับตําแหนํง

ช/ญ
ช

20 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป
25 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป

หมายเหตุ

มีรับเข๎าทํางาน
แล๎ว 1 ราย

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

บริษทั กิจตรงยามาฮํา อุบลฯ 945 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง จําหนําย
จํากัด
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
จักรยานยนต๑ใหมํ
โทรศัพท๑ 045-5283333 และมือสอง และ
ศูนย๑บริการ

พนักงานธุรการ
พนักงานขาย
ชํางศูนย๑บริการ

บริษทั โตโยต๎า ดีลักซ๑ จํากัด 8 หมูํ 20 ต.แสนสุข อ.วา
รินชําราบ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท๑ 045-208888

เจ๎าหน๎าที่ฝุายทะเบียน
ชํางขัดสี/ชํางเคาะ/ชําง
ถอดประกอบ/ชํางผสม
สี-พํนสี
พนักงานบริการ
พนักงานขาย
พนักงานบัญชี
รปภ.

การขายยนต๑ใหมํ
ชนิดรถยนต๑นั่งสํวน
บุคคล และรถยนต๑
มือสอง และ
ศูนย๑บริการ

ญ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
20 ปีขนึ้ ไป ปวช.ขึน้ ไป

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)
9000+

ช/ญ
ช

ม.6 ขึน้ ไป
ปวช.ขึน้ ไป

9000+คอม
9000+

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ปริญญาตรี

ช
ช/ญ

ปวช.ขึน้ ไป
ม.6ขึน้ ไป

9000 บ.
9000 บ.

ช/ญ
ญ

ม.6ขึน้ ไป
ปวช.-ป.ตรี

15000+คอม
10000

10000 บ.

ช

25 ปีขนึ้ ไป ม.3ขึน้ ไป

9000

พนักงานทั่วไป
รปภ.

ช/ญ
ช

20 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป
25 ปีขนึ้ ไป ไมํจาํ กัดวุฒิ

ขึน้ อยูกํ ับตําแหนํง

บริษทั บิ๊กซี ซุเปอร๑เซ็นเตอร๑ 322 หมูํ8 ต.แสนสุข อ.วา ห๎างสรรพสินค๎า
จํากัด(มหาชน) วารินชําราบ รินชําราบ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท๑ 045-854022
โทรสาร 045-854036

แคชเชียร๑
พนักงานสต๏อกสินค๎า
พนักงานทั่วไป
รปภ.

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช

18 ปีขนึ้ ไป
20 ปีขนึ้ ไป
20 ปีขนึ้ ไป
25 ปีขนึ้ ไป

ม.6 ขึน้ ไป
ม.3 ขึน้ ไป
ม.3 ขึน้ ไป
ม.3 ขึน้ ไป

ขึน้ อยูกํ ับตําแหนํง

เทสโก๎โลตัส วารินชําราบ

แคชเชียร๑
พนักงานสต๏อกสินค๎า
พนักงานทั่วไป
รปภ.

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช

18 ปีขนึ้ ไป
20 ปีขนึ้ ไป
20 ปีขนึ้ ไป
25 ปีขนึ้ ไป

ม.6 ขึน้ ไป
ม.3 ขึน้ ไป
ม.3 ขึน้ ไป
ม.3 ขึน้ ไป

ขึน้ อยูกํ ับตําแหนํง

ตลาดเจริญศรี

55 หมูํ 16 ถ.วาริน-เดช
อุดมวารินชําราบ ต.แสนสุข
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี โทรศัพท๑
045-323711-3,045-2
61471 โทรสาร
045-241225

ตลาดค๎าสํง-ปลีก
(ผัก-ผลไม๎)
ตลาดสด
ตลาดนัด

55 หมูํ 20 ต.แสนสุข อ.วา ห๎างสรรพสินค๎า
รินชําราบ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท๑ 087-4424343

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

41 อุบลราชธานี
สาขาเดชอุดม
42 สุรินทร๑

43 บุรีรัมย๑

44 บุรีรัมย๑
สาขานางรอง

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

บริษทั สมหมายเดชอุดม

339/1-5 หมูํ 19 ต.เมือง จําหนํายรถมือสอง
เดช อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี โทรศัพท๑
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด สุรินทร๑สิน 085425904
368 ม.2 บ๎านโคกปลัด ต. ตัวแทนจําหนําย
ไทย
นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร๑ ผลิตภัณฑ๑ตราสิงห๑
โทรศัพท๑ 044-512008
บริษทั สินไชยดิสทริบวิ เตอร๑ 368 ม.2 บ๎านโคกปลัด ต. จําหนํายบุหรี่
จํากัด
นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร๑ ตํางประเทศ
โทรศัพท๑ 044-512428
บจก.คูยํงฮวด (1995)
4/2 ถ.ดํารงรักษ๑ ต.ในเมือง จําหนํายวัสดุ
อ.เมือง จ.สุรินทร๑ โทรศัพท๑ อุปกรณ๑กํอสร๎าง
044-558555 โทรสาร
044-514330
มูลนิธิสวนแก๎ว สาขาอําเภอ
คูเมือง
สนง.การไฟฟูาสํวนภูมิภาค
สาขาลําปลายมาศ
ศูย๑พฒ
ั นาชนบทผสมผสาน
นางรอง

ต.บ๎านแพ อ.คูเมือง จ.
บุรีรัมย๑
ต.ลําปลายมาศ อ.ลําปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย๑
81 หมูํที่ 1 ถนนโชคชัยเดชอุดม ต.หนองโบสถ๑ อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย๑ โทร.
044-657145

หจก.สุวรรณสามเจริญรุงํ เรือง 198/4 ถนนโชคชัย-เดช
อุดม ต.ถนนหัก อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย๑ โทร.
081-6589822

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ
ชํางซํอมรถ
พนักงานขาย
แมํบา๎ น

ช
ช
ญ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
18 ปีขนึ้ ไป

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

หมายเหตุ

ป.6 อํานเขียนได๎ 200 บ./วัน

พนักงานจัดสํงสินค๎า/
ยกสินค๎า

ช

20 ปีขนึ้ ไป ป.6 ขึน้ ไป

300 บ./วัน

พนักงานขับรถและเก็บ
เงิน

ช

20 ปีขนึ้ ไป ป.6 ขึน้ ไป

300 บ./วัน

มีเบี้ยขยัน

พนักงานขับรถโมํปนู
พนักงานติดรถ
เจ๎าหน๎าที่คลังสินค๎า

ช

25 ปีขนึ้ ไป ม. 3

คําเที่ยว
คําแรงขัน้ ต่ํา
คําแรงขัน้ ต่ํา

มีใบขับขี่
ประเภท 2-3
ไมํจําเป็นต๎องมี
ประสบการณ๑

18 ปีขนึ้ ไป ป.6 อํานเขียนได๎ 310 บ./วัน

ทดลองงาน 6
เดือน

20 ปีขนึ้ ไป ป.6 อํานเขียน 400 บ./วัน มีคํา
ได๎ มีใบอนุญาต ลํวงเวลา
ขับขีร่ ถประเภท
2หรือมี
ประสบการณ๑
ในการขับรถจะ
พิจารณาเป็น
พิเศษ

ทดลองงาน 6
เดือน

พนักงานทั่วไป

ไมํจํากัดวุฒิ

พนักงานทั่วไป

ไมํจํากัดวุฒิ

อุตสาหกรรมตัดเย็บ งานตัดเย็บ
เสื้อผ๎า

ซีเมนต๑ผสมสําเร็จรูป พนักงานขับรถบรรทุก

ช/ญ

ช

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

45 ศรีสะเกษ

ร๎านเอกลักษณ๑โมคศิริ

ต.ยางชุมน๎อย อ. ยางชุม
ประกอบรถสามล๎อ ชําง
น๎อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท๑ ไฟฟูา
081-9978884

ช

46 ศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ๑
47 ยโสธร

หจก.ยโสธรเจริญการชําง

2345 หมูํที่ 3 บ๎านดอน
มะยาง ต.ตาดทอง อ.เมือง
จ.ยโสธร โทรศัพท๑
045-712911

เคาะพํนสี

ช

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

ตามตกลง

หจก.กิมซุนยโสธร

123 หมูํที่ 10 ถ.อรุณ
ประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.
เมือง จ.ยโสธร โทรศัพท๑
045712911

สถานบริการน้ํามัน พนักงานเติมน้ํามัน
ครบวงจร
พนักงานบริการ
พนักงานขายสินค๎า
พนักงานบัญชี

ช/ญ

15 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

ตามตกลง

พนักงานขาย
พนักงานบัญชี

ช/ญ

15 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

ตามตกลง

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

ตามตกลง

บริษทั รักษาความปลอดภัย 370/1 ถ.โครงการ
จี.เอ็ม.กรุป๏ 999 จํากัด
ชลประทานปากเพรียว ต.
ปากเพรียว อ.เมือง จ.
สระบุรี โทร
0879199014

รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

ตามตกลง

บริษทั รักษาความปลอดภัย 2301 ถ.ลาดพร๎าว แขวง
จี.เอ็ม.เซฟการ๑ด แอน
สะพานสอง เขตวัง
เซอร๑วิส จํากัด
ทองหลาง กทม.โทรศัพท๑
02-1174246 โทรสาร
02-1174248

รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

ตามตกลง

หจก.ไทเกอร๑ไอซ๑

180 ถ.ตระการ-เขมราฐ ต. ผลิตและจําหนําย
คําเจริญ อ.ตระการพืชผล น้ําดืม่ และน้ําแข็ง
จ.อุบลราชธานี
หจก.ชัยมงคลแมนเนจเม๎นท๑ 2301 ถ.ลาดพร๎าว แขวง รักษาความปลอดภัย
สะพานสอง เขตวัง
ทองหลาง กทม.โทรศัพท๑
02-1174246 โทรสาร
02-1174248

ชํางเคาะพํนสี

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

เพศ

โรงแรมกรีนเลควิลล๑รีสอร๑ท

บ.มิตรแท๎ ชัยภูมิ จํากัด

49 ชัยภูมิ

ร๎าน ส.ชัยภูมิ

บ.ชัยภูมิรงุํ ทรัพย๑ จํากัด

52 ขอนแกํน
สาขาชุมแพ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ

การกํอสร๎างตํอเติม พนักงานทั่วไป
ที่พกั อาศัย

หจก.เอพี.มาสเตอร๑แปลน

ภาค 4
51 ขอนแกํน

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

201 ม.2 ต.โนนโพธิ์ อ.
เมือง จ.อํานาจเจริญ โทร
045-311998
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร.081-2667711

48 อํานาจเจริญ

50 ชัยภูมิ
สาขาภูเขียว

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

บ.ชัยภูมิสินทรัพย๑พฒ
ั นา
(1996) จํากัด
บจก.มายสโตร๑

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ช

20-50 ปี

ม.3-ปวส.

300-500 บ./วัน

ค๎าขายสินค๎า
คนงานหน๎าร๎าน,
เบ็ดเตล็ด และขาย พนักงานขับรถสํงน้ําแข็ง
สํงน้ําแข็งและ
เครือ่ งดื่ม

ช/ญ

20-35 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร.
044-812600,0812667711

เปิดห๎องพัก
ลักษณะบ๎านแฝด
และจัดงานเลี้ยง
ประชุมสัมมนา

ช/ญ

20-35 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร.044-830188
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร.044-830537-8
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร.044-833112
449 หมูํ 2 ต.ผักปัง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท๑
044-844224-5
มือถือ 087-4561413

การให๎สินเชื่อกูย๎ ืมเงิน พนักงานทั่วไป

ช/ญ

20-30 ปี

ป.6 ขึน้ ไป

300 บ./วัน

การให๎สินเชื่อกูย๎ ืมเงิน พนักงานทั่วไป

ช/ญ

20-30 ปี

ป.6 ขึน้ ไป

300 บ./วัน

การให๎สินเชื่อกูย๎ ืมเงิน พนักงานทั่วไป

ช/ญ

20-30 ปี

ป.6 ขึน้ ไป

300 บ./วัน

ค๎าปลีก-สํง อุปกรณ๑ พนักงานขาย
Hard ware
พนักงานชําง

ญ
ช

พนักงานทั่วไป,แมํบา๎ น

ไมํเกิน 30 ปี ม.3 ขึน้ ไป

ตามตกลง

บอมประดับยนต๑

111 หมูํ 10 ล็อค
เปลี่ยนสีรถยนต๑
N209-210 N239-240 ด๎วยสติก๊ เกอร๑
ตลาดประตูน้ํา ต.เมืองเกํา ตกแตํงรถยนต๑
อ.เมือง จ.ขอนแกํน

พนักงานทั่วไป

ช

18-40 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

400 บ./วัน

NING NING บิวตี้

156/25 ซ.เทพผาสุข ถ. เสริมสวย
ศิลปสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแกํน

ชํางเสริมสวย

ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

สอนอาชีพให๎ฟรี

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

53 ขอนแกํน
สาขาพล

บ.ไนซ๑แอพพาเรล จํากัด
(สาขาเมืองพล)

149 หมูํที่ 2 ต.เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแกํน โทร
043-418650, 0833398724

54 อุดรธานี

บริษทั ดูโฮม จํากัด

88 หมูํที่ 11 ตําบลหมูํมํน ขายวัสดุกํอสร๎าง
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และอุปกรณ๑
โทรศัพท๑ 042-215388 ตกแตํงบ๎าน

55 มหาสารคาม
56 มหาสารคาม
พยัคฆภูมิพสิ ัย
57 สกลนคร
58 ร๎อยเอ็ด
59 กาฬสินธุ๑

มงคลการชําง

292 ถ.กุดยางสามัคคี ต.
กาฬสินธุ๑ อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ๑ มือถือ
081-9640595(เฮียตู)ํ

11-13 ถ.ภิรมย๑ ต.
กาฬสินธุ๑ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ๑
บ.อินโดบ๎านนา แอนด๑
37/18 ถ.ดํารงค๑มุกดา ต.
สตูดิโอ จํากัด
มุกดาหาร อ.เมือง จ.
มุกดาหาร
บริษทั ดีเอ็มดีแอล จํากัด
39/4 หมูํ 3 ต.หนองบัว อ.
(มหาชน) สาขาหนองบัวลําภู เมือง จ.หนองบัวลําภู
โทรศัพท๑ 081-8048567
ร๎านนิ่มนวลสังฆภัณฑ๑

60 มุกดาหาร

61 หนองบัวลําภู

พนักงานเย็บผ๎า

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ
พนักงานทั่วไป

พนักงานจัดเรียงสินค๎า
/ พนักงานคลังสินค๎า

ไมํจํากัด

ช/ญ

งานโลหะ อลูมิเนียม ชํางเชื่อม
ชํางอลูมิเนียม

ช

ขายขนมไทยและ
เครือ่ งสังฆภัณฑ๑
รับทําปูาย

ชํางทําขนม
คอมพิวเตอร๑กราฟฟิก

ธุรกิจนมดัชมิลล๑

พนักงานขาย
Stock Cashier
Stock

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
-

ป.6-ป.ตรี

ชาย 21 ปี ไมํจํากัดวุฒิ
ผํานการเกณฑ๑
ทหาร / หญิง
19 ปี

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

หมายเหตุ

คําแรงขัน้ ต่ํา

9,000 - 12,000

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

หากมีประสบ
การณืจะ
พิจารณา
คําตอบแทน
เป็นพิเศษ

ญ

ไมํเกิน 60 ปี ไมํจํากัดวุฒิ

200 บ./วัน

มีที่พกั และอาหาร

ช

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา

18 ปีขนึ้ ไป ม.3

300 บ./วัน+โบนัส

ช/ญ

30-40 ปี

สนง.
(ภาค)

ลาดับ

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด 150 หมูํ 3 ต.ลําภู อ.เมือง ห๎างสรรพสินค๎า
สาขาหนองบัวลําภู
จ.หนองบัวลําภู โทรศัพท๑
089-8411292 โทรสาร
042-007901

พนักงานจัดเรียงสินค๎า

62 นครพนม

โรงแรมพักพิงอิงโขง
ร๎านอาหารพลอยพีท

63 หนองคาย

ร๎านหมูยอแมํถ๎วน

176/1 ถ.นครพนม-ทําอุ โรงแรมและ
เทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง ร๎านอาหาร
จ.นครพนม โทรศัพท๑
081-6611170,0810595385,042511883
490 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ. ผลิตอาหารแปร
เมือง จ.หนองคาย โทรศัพท๑ รูป/ของฝาก
042-420088
81 ม.3 บ.หนองตูม ถ.มีชัย บริการร๎านอาหาร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
หนองคาย โทรศัพท๑
086-2216881
199 หมูํ 7 ต.โคกกํอง อ.
เมือง จ.บึงกาฬ โทรศัพท๑
042-499199 โทรสาร
042-499333

ประกอบกิจการ
ผลิตยางพาราแทํง

อ.เชียงคาน จ.เลย มือถือ
094-4987856
อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท๑
042-852300
อ.วังสะพุง จ.เลย มือถือ
085-7584251
อ.เมือง จ.เลย มือถือ
086-8652665

ตรวจสภาพรถ

ร๎าน@หนองตูม

64 บึงกาฬ

65 เลย

บริษทั เซาท๑แลนด๑รีซอร๑ซ
จํากัด

สถานตรวจสภาพรถเอกชน
บ๎านธาตุฟาร๑ม
ส.เจริญการกระจก
หจก.ป.ศรีวิไลลักษณ๑
ร๎านเอกรอบรูป

ภาค 5

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ช

18-35 ปี

ม.3

9300 บ./ด.

พนักงานทั่วไป

ช/ญ

20-50ปี

ป.6-ม.6

200-300 บ./วัน

พนักงานผลิต
พนักงานขาย

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

พนักงานเสิร๑ฟ
ล๎างภาชนะและทํา
ความสะอาด

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

พนักงานรายวัน(ชําง
ยาง,อัดยาง,จวกยาง,
โรยยาง,เข็นเก๏ะ)
ฝุายสํานักงาน

ช/ญ

18-40 ปี

ไมํจํากัด

300 บ./วัน

ช/ญ

20-40 ปี

ม.6 ขึน้ ไป

ตามตกลง

พนักงานทั่วไป

รับติดตั้งกระจก
ลูกจ๎างติดตั้งกระจก
ทั่วไป
รับเหมากํอสร๎างถนน ชํางสาขาตํางๆ
กรรมกร
รับทํากรอบรูปทุก ชํางทํากรอบรูป
ชนิด

หมายเหตุ

300-500 บาท/
วัน
ประกันสังคม
200 บาทตํอวัน เปิดทําการวันที่
28 ธ.ค.59

ช

20 ปีขนึ้ ไป ป.6

คําแรงขัน้ ต่ํา

ช

20 ปีขนึ้ ไป ป.6

คําแรงขัน้ ต่ํา

ช

20 ปีขนึ้ ไป ป.6

คําแรงขัน้ ต่ํา

ช

20 ปีขนึ้ ไป ป.6

คําแรงขัน้ ต่ํา

มี OT
ประกันสังคม ที่
พัก น้ําไฟฟรี
มี OT
ประกันสังคม ที่
พัก น้ําไฟฟรี

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

66 เชียงใหมํ

บริษทั ผึ้งน๎อยเบเกอรี่ จํากัด 9 ซอย 2 ถ.อนุบาล ต.
ช๎างเผือก อ.เมือง จ.
เชียงใหมํ โทรศัพท๑
053-412591-2,053218408,0815309211

ประกอบการด๎าน พนักงานผลิตสินค๎า,
การผลิตและจัด
พนักงานขายสินค๎า
จําหนําย
ผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่
สําเร็จรูป เชํน เค๎ก
ขนมปัง คุกกี้ พาย
เดนิช ทาร๑ต โรล
พิซซํา ขนมอบ
นานาชนิด และ
ขนมไทยทุกชนิด

ช/ญ

20-35 ปี

ม.3 ขึน้ ไป

คําแรงขัน้ ต่ํา
รายวันๆละ 308
บาท หากได๎รับ
การบรรจุแล๎วจะ
ได๎รับคําแรงเดือน
ละ 9,640 บาท
ไมํรวมคําลํวงเวลา
และสวัสดิการอืน่ ๆ

67 เชียงใหมํ
สาขาฮอด

บริษทั ผึ้งน๎อยเบเกอรี่ จํากัด 9 ซ.2 ถ.อนุบาล ต.
ช๎างเผือก อ.เมือง จ.
เชียงใหมํ โทร
053-412591-2, 053218408, 0815309211

ผลิตและจําหนํายเบ พนักงานผลิตสินค๎า
เกอรีส่ ําเร็จรูป เชํน พนักงานขายสินค๎า
เค๎ก ขนมปัง คุกกี้
พาย และอืน่ ๆ

ช/ญ

20-35 ปี

ม.3 ขึน้ ไป

คําแรงขัน้ ต่ํา
รายวันๆละ 308
บาท หากได๎รับ
การบรรจุแล๎วจะ
ได๎รับคําแรงเดือน
ละ 9,640 บาท
ไมํรวมคําลํวงเวลา
และสวัสดิการอืน่ ๆ

68 เชียงใหมํ
สาขาฝาง

อูชํ ํางดร ทรายขาว

ปั้มดาวเหนือบริการ

69 เชียงราย

ร๎านนูนการชําง
ร๎านสหทวีกิจ
โรงแรมโพธิเวดล รีสอร๑ท
แอนด๑ สปา
บริษทั พี ดี ทัวร๑

123 หมูํ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.
ไชยปราการ จ.เชียงใหมํ
โทรศัพท๑ 086-1388419
1 หมูํ 2 ต.หนองบัว อ.ไชย
ปราการ จ.เชียงใหมํ
โทรศัพท๑ 086-1895367
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
808/19 ต.เวียง อ.เมือง จ.
เชียงราย
ต.แมํยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

ซํอมรถยนต๑

834/6 ถ.พหลโยธิน ต.
เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ชํางเครือ่ งยนต๑

ช

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

250-550 บ./วัน

สถานีบริการน้ํามัน พนักงานเติมน้ํามัน

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป อํานออกเขียนได๎ 250 บ.ขึน้ ไป

งานชํางเชื่อม
พนักงานทั่วไป

ชํางเชื่อมเหล็ก
พนักงานทั่วไป

ช
ช/ญ

ไมํจํากัด
ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ
ไมํจํากัดวุฒิ

6,000 บ.
8,000 บ.

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

9,000 บ.

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

9,000 บ.

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั
โรงพยาบาลสัตว๑ สหมิตร

70 เชียงราย
สาขาเทิง

71 เชียงราย
สาขาเวียงปุาเปูา
72 ลําปาง
73 แพรํ

74 พะเยา

75 แมํฮํองสอน

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

หจก. ทรัพย๑มีมา 999

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.
เชียงราย
อ.ปุาแดด จ.เชียงราย

ผู๎ชํวยสัตวแพทย๑
๓ ตําแหนํง
พนักงานทั่วไป

ร๎านภานุภาคการค๎า
สถานีบมํ ใบยาบ๎านขวาก
รพ.สัตว๑สหมิตร

อ.เทิง จ.เชียงราย
อ.เวียงแกํน จ.เชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย

พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
ผู๎ชํวยสัตวแพทย๑

ร๎านกาแฟ The white cup
by chang coffee
โรงพยาบาลสัตว๑ สหมิตร
บจก.ไนน๑ตี้ไนน๑นูดเดิ้ล

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
ผู๎ชํวยสัตวแพทย๑

เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

8,000 บ.

ไมํจํากัดวุฒิ

งานเหมา
300-600 บ.

ยกเว๎นคดียา
เสพติด

ตามอัตราขัน้ ต่ํา

ยกเว๎นคดียา
เสพติดและ
อาญารุนแรง

หมายเหตุ

พนักงานทั่วไป
ผู๎ชํวยสัตวแพทย๑
114 ม.12 ต.ปุาแดง อ.
เมือง จ.แพรํ โทรศัพท๑
086-4297271,054060066

โรงงานผลิตเส๎น
ก๐วยเตี๋ยวอบแห๎ง

พนักงานทั่วไป

ช/ญ

20-60 ปี

บจก.ไทยเอเชียไรซ๑โปรดักส๑ 239 ม.12 ต.ปุาแมต อ.
เมือง จ.แพรํ โทรศัพท๑
081-8311297
ร๎านธนกิจอะไหลํ
72 หมูํ 3 ถ.ซุปเปอร๑ไฮเวย๑
ต.ทําวังทอง อ.เมือง จ.
พะเยา มือถือ
094-9789699

อุตสาหกรรมผลิต
ก๐วยเตี๋ยวอบแห๎ง

พนักงานฝุายผลิต

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ม.6 ขึน้ ไป

ช/ญ

20-25 ปี

ไมํต่ํากวํา ม. 6 250-300 บ.วัน

ร๎านอาหาร ถ๎วยก๐าไกํ

656/7 ถ.พหลโยธิน ต.
เวียง อ.เมือง จ.พะเยา มือ
ถือ 088-2603881

ร๎านอาหาร

พนักงานเสริฟ

ญ

20-30 ปี

ไมํต่ํากวํา ม. 6 ตามแตํตกลง

พรรณไพศาลกํอสร๎าง

ม.4 ต.ผาบํอง อ.เมือง จ.
แมํฮํองสอน โทร
081-952242

รับเหมากํอสร๎าง

ชํางปูน ชํางไม๎ กรรมกร

ช/ญ

20-50 ปี

ไมํจํากัด

ขายสินค๎าประเภท พนักงานขาย
อะไหลํรถยนต๑ทั้ง
ปลีกสํง

ตามตกลง

ยกเว๎นคดียา
เสพติด ขํมขืน
ลักทรัพย๑ ฆําคน
ตาย

สนง.
(ภาค)

ลาดับ
76 ลําพูน

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั
บริษทั ลีดีไซน๑ จํากัด

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

194 หมูํที่ 19 ต.มะเขือแจ๎ ผลิตจิวเวลลี่เพื่อ
อ.เมือง จ.ลําพูน
สํงออก

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ
พนักงานเชื่อมชิ้นงาน
พนักงานแตํงชิ้นงาน
พนักงานขัดชิ้นงาน
เจ๎าหน๎าที่บนั ทึกข๎อมูล
พนักงานประกอบ
ชิ้นงาน

บริษทั ลานนาโปรดักส๑จํากัด 68-68/5 หมูํที่ 4 นิคม
ผลิตและถนอมอาหารผู๎ชํวยหัวหน๎างาน
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.
ชํางเทคนิค
บ๎านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน
โทร 053-581170-5

77 นําน

บริษทั เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ แมนู 97 ถ.ซุปเปอร๑ไฮเวย๑ หมูํที่
แฟคเจอริง่ (ไทยแลนด๑)
5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.
ลําพูน
77/1-4 หมูํที่ 13 นิคม
บริษทั ไทยไปป์ภาคเหนือ
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.
มะเขือแจ๎ อ.เมือง จ.ลําพูน
นายประเทือง วรรญคํา
140 ม.4 ต.ดูํใต๎ อ.เมือง รับเหมาทาสี
(ผู๎รับเหมาอิสระ)
จ.นําน โทรศัพท๑
080-1117269

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ํา
เกีย๋ น

ภาค 6

130 ม.4 ต.น้ําเกีย๋ น อ.ภู
เพียง จ.นําน โทรศัพท๑
054-684079-80

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ม.3 ขึน้ ไป
305 บ./วัน
ชายต๎องผําน
การเกณฑ๑ทหาร
มีประสบการณ๑
ด๎านจิวเวลลี่จะ
พิจารณาพิเศษ

ช

20 ปีขนึ้ ไป ปวช,ปวส. ชําง คําแรงขัน้ ต่ํา
อุตสาหกรรม
ไฟฟูา

หมายเหตุ

รอแจ๎งตําแหนํงวําง

รอแจ๎งตําแหนํงวําง

ชํางทาสี

ผลิตและจําหนําย ฝุายการตลาด
ผลิตภัณฑ๑จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ

ช

ญ

14-18 ปี

ไมํจํากัด

ไมํเกิน 35 ปี ปวส.

มีประสบการณ๑
300 บ./วัน หรือ
มากกวํา
ไมํมีประสบการณ๑
รับฝึกงาน
300 บ./วัน มี
ประสบการณ๑ด๎าน
การตลาด มีความรู๎
ด๎านภาษาจีน
,อังกฤษ และขับ
รถยนต๑/มีพาหนะ
เป็นของตนเอง จะ
ได๎รับพิจารณาเป็น
พิเศษ

มีสวัสดิการ
อาหารที่พกั
(พักอยูกํ ับ
นายจ๎าง)

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

78 พิษณุโลก
79 พิษณุโลก
สาขานครไทย

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั
พีรเชษฐการาจ
ร๎านเอแอนด๑เอ็น
สวนตาอ๎อ
แพมาเด๎อแกํงไฮ

80 นครสวรรค๑

82 สุโขทัย

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

99/9 หมูํ 14 ต.บ๎านดง
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
87 หมูํ 4 ต.นครไทย อ.
นครไทย จ.พิษณุโลก
219 หมูํ 11 ต.หนองกะ
ท๎าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

อูเํ คาะพํนสี และ
ซํอมเครือ่ งยนต๑
รับทําแผํนปูายสื่อ
โฆษณาปูายไวนิล
สวนผลไม๎

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ
ชํายยนต๑
ชํางเคาะพํนสี
ชํางกราฟฟิค
คนงานทั่วไป
คนงานดูแลสวน
คนงานทั่วไป

383 หมูํ 8 ต.หนองกะท๎าว สถานที่จัดงาน
พนักงานบริการอาหาร
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
เลี้ยง/สัมมนา/ที่
พนักงานขับเรือ
พัก/อาหารเครือ่ งดื่ม แมํบา๎ น

บริษทั นครสวรรค๑พทิ กั ษ๑
ทรัพย๑

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

20-60 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

250-300 บ./วัน มีที่พกั ให๎

ช/ญ

20-60 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

250-300 บ./วัน

ช

20-60 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

250-300 บ./วัน

ช/ญ

20-60 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

250-300 บ./วัน

รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

ช

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

8,000 บ./เดือน

ผลิตอิฐบล๏อควัสดุ
กํอสร๎าง
ผลิคเครือ่ งมือ
การเกษตร

ชํางไฟฟูา,ชํางเหล็ก

ช

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

ชํางซํอม

ช

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

ร๎านเอ็นพี อิเล็กทรอนิกส๑

1176/18 หมูํที่ 10 ถ.
พิษณุโลก-นครสวรรค๑ ต.
นครสวรรค๑ตก อ.เมือง จ.
นครสวรรค๑

ซํอมเครือ่ งใช๎ไฟฟูา ชํางซํอมเครือ่ งไฟฟูา
ทุกชนิด

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

ตามที่ตกลง

หจก.สามชายเครน

19 หมูํที่ 1 ต.กลางแดด อ. รับเหมากํอสร๎าง
เมือง จ.นครสวรรค๑
168 หมูํที่ 1 ต.นครสวรรค๑ ผลิตวุน๎ เส๎นชนิด
ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค๑ แห๎ง และวุน๎ เส๎นสด

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

ตามที่ตกลง

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

ตามที่ตกลง

หจก. สุวรรณกิจกําแพง
5/2 หมูํ 6 ต.สระแก๎ว อ.
กํอสร๎าง
เมือง จ.กําแพงเพชร
บริษทั โตโยต๎าสุโขทัย จํากัด ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

รับเหมากํอสร๎าง
จําหนํายรถยนต๑

ชํางปูน ชํางมุงหลังคา
ชํางเหล็ก ชํางเชื่อม
งานผลิต.ภารโรง,ขับรถ
สํงของ
พนักงานขับรถ
คนงานทั่วไป
ชํางซํอมรถยนต๑
ชํางเชื่อม

หมายเหตุ

ช

914-8 หมูํที่ 10 ต.
นครสวรรค๑ตก อ.เมือง จ.
นครสวรรค๑
โรงงานอุตสาหกรรมแหลม 42 หมูํที่ 2 ต.บางมะฝุอ อ.
ทองบล๏อค
โกรกพระ จ.นครสวรรค๑
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ลิ่มเชียงเส็ง 113 หมูํที่ 4 ถ.พหลโยธิน
ต.นครสวรรค๑ตก อ.เมือง จ.
นครสวรรค๑

หจก. โรงงานวุน๎ เส๎น
นครสวรรค๑
81 กําแพงเพชร

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ช
ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา
ตามคําแรงขัน้ ต่ํา

อํานเขียนได๎

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ไกรลาส
โยธาการ

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ต.บ๎านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย รับเหมากํอสร๎าง

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ
ชํางกํอสร๎าง
พนักงานขับรถแทรค
เตอร๑
พนักงานขับรถบรรทุก
กรรมกร
คนงานกํอสร๎าง

สหกรณ๑บริการหัคถกรรม
149 หมูํที่ 3 ต.บ๎านกล๎วย จําหนํายเฟอร๑นิเจอร๑ ชํางไม๎เฟอร๑นิเจอร๑
ผลิตภัณฑ๑ไม๎บา๎ นขวาง จํากัด อ.เมือง จ.สุโขทัย

83 สุโขทัย
สาขาสวรรคโลก

84 เพชรบูรณ๑

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ป.6ขึน้ ไป

ตามคําแรงขัน้ ต่ํา

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

ตามคําแรงขัน้ ต่ํา

18 ปีขนึ้ ไป ม.6

ตามคําแรงขัน้ ต่ํา

ชมพู รีสอร๑ท

67/1 หมูํที่ 4 ต.ตาลเตี้ย
อ.เมือง จ.สุโขทัย

ให๎บริหารที่พกั

บริษทั พี.เอ.เอส.พืชผล
สํงออกและไซโล จํากัด

2/11 ถ.พิศาลสุทรกิจ ต.
เมืองสวรรคโลก อ.สวรรค
โลก จ.สุโขทัย

โรงงานอุตสาหกรรม พนักงานฝุายผลิตหรือ
(น้ํามันพืชศรทอง) ตามตําแหนํงวําง

ช/ญ

18-45 ปี

ป.6 ขึน้ ไป

250-300 บ./วัน

บริษทั โตโยต๎า สุโขทัยจํากัด ต.วังไม๎ขอน อ.สวรรคโลก
สาขาสวรรคโลก
จ.สุโขทัย

ศูนย๑บริการโตโยต๎า ชํางเชื่อม,ชํางยนต๑,ชําง
เครือ่ ง

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

200-300 บ./วัน

บริษทั วี.คอนกรีต จํากัด

รับเหมากํอสร๎าง
และจําหนําย
ผลิตภัณฑ๑งาน
กํอสร๎าง

30 ปีขนึ้ ไป
30 ปี ขึน้ ไป
22 ปีขนึ้ ไป
20 ปีขนึ้ ไป

9150-15000
บ./ด.
9150 บ./ด.
9150-15000
บ./ด.
9150 บ./ด.

179 หมูํ 12 ต.นางัว่ อ.
เมือง จ.เพชรบูรณ๑ โทรศัพท๑
056-741251-2 ตํอ 12
โทรสาร 056-741354

คนงานทั่วไป

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

ชํางไฟฟูารถยนต๑
พนักงานขับรถ
คนงานทั่วไป
ชํางกํอสร๎าง

ช

ช

ปวส.ชํางยนต๑
ป.6ขึน้ ไป
ป.6ขึน้ ไป
ป.6ขึน้ ไป

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั
บริษทั วี.สถาปัตย๑ จํากัด

85 เพชรบูรณ๑
สาขาหลํมสัก

โรงงานกอยํงเชียง
โรงงานขิงโชคดี
โรงขิงโกพลเขาค๎อ
บริษทั เอส เค สตาร๑ ฟรุต๏
จํากัด
หจก.ธาราทิพย๑หลํมสัก

86 เพชรบูรณ๑
สาขาวิเชียรบุรี

ไรํชนิกา (วิเชียรบุร)ี

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

177 ถ.พระพุทธบาท ต.ใน รับเหมากํอสร๎าง
เมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ๑
โทรศัพท๑ 093-1362255
,056-711-225

99/3 หมูํที่ 2 ต.น้ําชุน อ. คัดแยกขิงสดสํงใน
หลํมสัก จ.เพชรบูรณ๑
ประเทศ
โทรศั
พท๑ํที่ 081-3795505
40 หมู
5 ต.ทุํงสมอ อ. คัดแยกขิงสดสํงใน
เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑
ประเทศ และ
โทรศั
พ
ท๑
092-445948
41 หมูํที่ 4 ต.แคมป์สน อ. ตํจําานํงประเทศ
าย รับซื้อขิง

เพศ
วิศวกรโครงการ
เจ๎าหน๎าที่คลังสินค๎า
โฟร๑แมนงานสถาปัตย๑/
โครงสร๎าง
วิศวกรสนาม SE
วิศวกรไฟฟูา
เจ๎าหน๎าที่เขียนแบบ
วิศวกรระบบ M&E
หัวหน๎าแผนกจัดจ๎าง
หัวหน๎าแผนกสุขาภิบาล
พนักงานขับโมบาย
เครน/ทาวเวอร๑เครน

ช
ช/ญ
ช/ญ

พนักงานทั่วไป

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)
ตามคุณวุฒ+ิ
ประสบการณ๑

ช/ญ

18-45 ปี

ไมํจํากัด

300 บ.วัน

พนักงานทั่วไป

ช/ญ

20-40 ปี

ไมํจํากัด

300 บ.วัน

พนักงานทั่วไป

ช/ญ

18-50 ปี

ไมํจํากัด

300 บ.วัน

ช/ญ

18-60 ปี

ไมํจํากัด

300 บ.วัน

โรงโมํหนิ และธุรกิจ พนักงานขับรถ
กํอสร๎างทาง
รับจ๎างทั่วไป
คมนาคม
พนักงานขาย
อ.เมือง จ.พิจิตร
อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
25 ปีขนึ้ ไป ป.ตรี สาขาที่
เกีย่ วข๎อง

อํอน-ขิงแกํ พืชผัก
ทุกชนิด ทั้งปลีก-สํง
จํานํายมะขามหวาน พนักงานทั่วไป
มะขามเปรีย้ ว
มะขามแปรรู
ผลิตน้ําดื่ม ป
พนักงานฝุายผลิต
อ.หลํมสัก จ.เพชรบูรณ๑
กลางวัน/กลางคืน
โทรศัพท๑ 087-7325585
พนั
รถ
พนักกงานขั
งานทับ่วไป

บ.P.P เพิ่มพูนทวีทรัพย๑
โรงแรมพิจิตรพลาซํา
มอนเทอเรํย๑ พาร๑ค รีสอร๑ท

ตาแหน่งที่ต้องการรับ

เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑
โทรศัพท๑ 081-7805304
98 หมูํที่ 9 ต.หินฮาว อ.
หลํอมเกํา จ.เพชรบูรณ๑
โทรศั
ท๑ ํท056-917368
333 พหมู
ี่ 3 ต.ตาลเดี่ยว

บ.วัชรขจร

87 พิจิตร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

ช/ญ

ไมํต่ํากวํา 18 ปี ไมํจํากัดแตํต๎อง 305 บ.วัน
อํานออกเขียนได๎
มีใบอนุญาขับ 400 บ./วัน
คําแรงขัน้ ต่ํา
คําแรงขัน้ ต่ํา

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

88 ตาก

89 ตาก
สาขาแมํสอด
90 อุตรดิตถ๑

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ภาค 7
92 นครปฐม

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

ทําอิฐบล๏อกทั่วไป พนักงานทั่วไป
ใช๎ในการกํอสร๎าง
บริหารล๎างรถ ซํอม พนักงานทั่วไป
อูกํ ิติพงษ๑คาร๑แคร๑
รถยนต๑และยกรถ
ตามที่ตํางๆ
ไรํมณีทพิ ย๑ รีสอร๑ท
489 หมูํที่ 2 ต.แมํตาว อ. รีสอร๑ท
พนักงานต๎อนรับ
แมํสอด จ.ตาก
บริษทั น้ําตาลไทยเอกลักษณ๑ 42/1 หมูํที่ 8 ต.คุ๎งตะเภา ผลิตและจําหนําย ชํางเชื่อมโลหะ
จํากัด
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ๑ โทรศัพท๑ น้ําตาล
ชํางซํอมเครือ่ งยนต๑
055-449010 โทรสาร
ชํางทั่วไป
055-407111
พนักงานขับรถบรรทุก
โรงงานอิฐบล๏อกประสาน

ร๎านสมจิตรบริการ

91 อุทยั ธานี

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร
7/12 ต.หนองหลวง อ.
เมือง จ.ตาก
699/27 ถ.มหาดไทยบํารุง
อ.เมือง จ.ตาก

33/15 ถ.พาดวารี ต.ทําอิฐ ซํอมแซมเครือ่ งจักร ชํางเชื่อมโลหะ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ๑
เพือ่ ใช๎ในการเกษตร ชํางกลึง
โทรศัพท๑ 055-412851
ชํางซํอมเครือ่ งยนต๑
การเกษตร

บริษทั อุทยั บางกอกรับเบอร๑ 450 หมูํ 5 ถ.หนองฉางทัพทัน ต.หนองฉาง อ.
หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
โรงงานน้ําตาลมิตรเกษตร 99 หมูํที่ 10 ถ.ลานสักสวํางอารมณ๑ ต.ไผํเขียว อ.
ลานสัก จ.อุทยั ธานี

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ช

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

วันละ 300 บ.

ช

ไมํจํากัด

ม.3

ตามที่ตกลง

ช/ญ

20-40 ปี

ไมํจํากัด

ตามที่ตกลง

ชาย

19-50 ปี

ประถมศึกษา

300 บ./วัน
เน๎น
ทดลองงาน 3
ประสบการณ๑+
เดือน ผํานโปรปรับ ความเชี่ยวชาญ
ขึน้ เงินเดือน+
ประกันสังคม

ชาย

24-45 ปี

ประถมศึกษา

250 บ./วัน
เน๎น
ทดลองงาน 3
ประสบการณ๑+
เดือน ผํานโปรปรับ ความเชี่ยวชาญ
ขึน้ เงินเดือน+
ประกันสังคม

ร๎านรองเท๎า

ชํางเย็บรองเท๎า

ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

ตามตกลง

เจ๎าหน๎าที่

โฟร๑แมน
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ

ช
ช/ญ

23 ปี
25 ปี

ปวช.ขึน้ ไป
ปวส.ขึน้ ไป

ตามตกลง

พนักงานปฏิบตั ิการ
ทั่วไป

ช/ญ

บริษทั ธนาพลาสแพค จํากัด 28/3 หมูํ 9 ต.ไรํขิง อ.
ผลิตถุงพลาสติก
สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท๑
02-8403900-3,034-9
60968-9 โทรสาร
02-8403904,034960956,034-960970

หมายเหตุ

20 ปีขนึ้ ไป ม.3

ตามที่บริษทั กําหนด

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั
Inspire

ตาแหน่งที่ต้องการรับ

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ไมํจํากัด

ช

20-45 ปี

ม. 3

310 บ./วัน

ช/ญ

18-45 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

ตามที่ตกลง

ช

20-25 ปี

ไมํจํากัด

310 บ./วัน

บริษทั อินเตอร๑เนชั่นแนล 130 ม.4 ต.สนามแย๎ อ.ทํา ผลิตภัณฑ๑จําหนําย คนงานทั่วไป
แดรี่ ฟีด คอร๑เปอเรชั่น จํากัด มะกา จ.กาญจนบุรี
อาหารสัตว๑(โค)
โทรศัพท๑
032-366367-71, มือถือ
081-8324644

ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัด

300 บ./วัน

แพรํมเกล๎า

ช/ญ

บริษทั หอมฟุูงการเกษตร

94 กาญจนบุรี

บริษทั กาญจนบุรีค๎าเหล็ก
จํากัด

99/60 หมูํที่ 5 ต.ศาลายา Pub&Restaurant รับทุกตําแหนํง
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทร.080-0987987
50/34 หมูํ 1 ถ.เพชรเกษม ผลิตถุงพลาสติก
พนักงานฝุายผลิต
ต.ทําข๎าม อ.สามพราน จ.
นครปฐม โทรศัพท๑
088-7580057 โทรสาร
034-385882

เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ไมํจํากัด

93 สุพรรณบุรี

96 ประจวบคีรีขันธ๑

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ไมํจํากัด

บริษทั เปโตรแพ็คเกจจิง้
จํากัด

95 เพชรบุรี

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

64/1 หมูํ 3 ต.หนองผัก โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี พนักงานทั่วไป
นาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
308/1 ถ.แสงชูโต ต.ทํา ค๎าสํงเหล็กแปรรูป คนงานทั่วไป(แบกหาม)
มะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี โทรศัพท๑
034-604401-4

51/5 ม. 2 ต.ทํากระดาน แพทํองเที่ยว
คนงานทั่วไป
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
มือถือ 098-9240859
บริษทั รักษาความปลอดภัย 81 หมูํที่ 1 ต.บ๎านลาด อ. รักษาความปลอดภัย รปภ.
ที.เอส จํากัด
บ๎านลาด จ.เพชรบุรี
รักษาความสะอาด แมํบา๎ น
โทรศัพท๑ 032-490071
โทรสาร 032-490072
หจก.บุญณรงค๑รงุํ เรืองทรัพย๑ 26 ม. 8 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี ประเภทขนสํงสินค๎า พนักงานขับรถ
จ.ประจวบคีรีขันธ๑ โทร
พนักงานจัดสํงสินค๎า
032-681406 ,032682210

ไมํเกิน 60 ปี ไมํจํากัด

หมายเหตุ
0

250-300 บ./วัน

ช
ญ

18-50 ปี

ม.3 ขึน้ ไป
ไมํจํากัดวุฒิ

ตามที่ตกลง

ช

25-60 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

สี่สหายขนสํง(1988)จํากัด 26 ม. 8 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี ประเภทขนสํงสินค๎า พนักงานขับรถ
จ.ประจวบคีรีขันธ๑ โทร
พนักงานจัดสํงสินค๎า
032-681406 ,032682210

97 ประจวบคีรีขันธ๑
สาขาหัวหิน

99 สมุทรสงคราม

25-60 ปี

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา

บริษทั กุยบุรีผลไม๎กระป๋อง

1 หมูํที่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี บริษทั แปรรูปผลไม๎ คนงานทั่วไป
จ.ประจวบคีรีขันธ๑ โทร.
กรรมกรชํางทั่วไป
032-681578-9 , 032681580

ช/ญ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา

บริษทั ทิปโก๎ฟดู ส๑ (ประเทศ
ไทย) จํากัด มหาชน

212 หมูํ 16 ต.อําวน๎อย อ. บริษทั แปรรูปผลไม๎ คนงานในไรํ/ทั่วไป
เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ๑
โทร. 032-611384-7
1/12 หมูํ 4 ต.เขาน๎อย อ. ประกอบกิจการ
พนักงานขับรถ และ
ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ขนสํง และอืน่ ๆ
คนงานทั่วไป
โทรศัพท๑ 032-621245

ญ

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา

ช

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

ตามที่ตกลง

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

ตามที่ตกลง

ช/ญ

25 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

ตามที่ตกลง

18-45 ปี

300 บ./วัน

บริษทั ลิ้มเจริญแอลซีขนสํง
จํากัด(สํานักงานใหญํ)
โรงแรม TH Beach Hotel

98 ราชบุรี

ช

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

11 ถ.ดํารงราษฎร๑ ต.หัวหิน โรงแรม
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ๑

โรงแรม My Way Hua Hin 20/35 ซ.หัวหิน 108 ถ.
Music Hotel
เพชรเกษม ต.หนองแก อ.
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ๑
โทรศั
บริษทั พีพี ไม๎ทองรุงํ เรือง
บ.พีพพไี ม๎ท๑ท032-511397
องรุงํ เรืองจํากัด

พนักงานทั่วไป
พนักงานทําความสะอาด
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
พนักงานทั่วไป
โรงแรม
พนักงานทําความสะอาด
พนักงานรักษาความ
ย ่วไป
รับเหมาตัดตัดแตํง ปลอดภั
พนักงานทั
กิง่ ไม๎ต๎นไม๎ริมถนน
สาธารณะกับการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค
และเอกชนทั่วไป

จํากัด

ต.หน๎าเมือง อ.เมือง จ.
ราชบุรี มือถือ
082-3241895

บริษทั แสงไทยตราพระ
จํากัด

88/5 หมูํ 5 ต.ลาดใหญํ อ. ผลิตและจําหนําย
เมือง จ.สมุทรสงคราม
น้ําปลา
โทรศัพท๑ 034-756688
โทรสาร 034-756678

พนักงานทั่วไป

ช

ช/ญ

ไมํจํากัดวุฒิ

18 ปีขนึ้ ไป ป.6

305 บ./วัน

หมายเหตุ

มีบา๎ นพัก
สวัสดิการ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั
อูเํ พื่อนยนต๑

100 สมุทรสาคร

ภาค 8
101 สุราษฎร๑ธานี

102 สุราษฎร๑ธานี
สาขาไชยา

บริษทั อินทัชธนกร จํากัด

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร
61 ซ.บางจะเกร็ง 4
ต.แมํกลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
216/2 หมูํ 1 ต.บ๎านแพ๎ว
อ.บ๎านแพ๎ว จ.สมุทรสาคร
มือถือ 081-6429665

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

ซํอมรถยนต๑/
ชํางซํอมรถ (ฝึกงาน)
รถบรรทุก/ติดตั้ง
แก๏ส LPG และ NGV
โรงงานผลิตน้ําเต๎าหู๎ ทัว่ ไป

ช

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
18-30 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)
คําแรงขัน้ ต่ํา 300
บาท

ช/ญ

บริษทั เคือนใจพาณิชย๑กรุป๏ 14/5 ม.8 ต.เวียงสระ อ. ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก 1)พนักงานประจําสาขา
จํากัด
เวียงสระ จ.สุราษฎร๑ธานี
อลูมิเนียม
2)พนักงานขนสํง
โทรศัพท๑ 061-1726446
(ติดรถ)
3)โฟร๑แมน
4)พนักงานจัดสินค๎า

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ม.6

300

ช

20 ปีขนึ้ ไป ม.6

300

ช
ช/ญ

23 ปีขนึ้ ไป ปวส.
20 ปีขนึ้ ไป ม.6

ตามตกลง
300

บริษทั ทําฉางสวนปาล๑ม
น้ํามันอุตสาหกรรมจํากัด

พนักงานฝุายผลิต

ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

308 บ./วัน
ประกันสังคม

พนักงานฝุายบริการ

ช/ญ

ไมํจํากัด

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ.วัน

พนักงานโรงแรมทั่วไป
(พิจารณาตามพื้นฐาน
การศึกษา,
ความสามารถและ
ประสบการณ๑)

ช/ญ

79 หมูํที่ 3 ต.ทําฉาง
อ.ทําฉาง จ.สุราษฎร๑ธานี
โทรศัพท๑ 077-277704
โทรสาร 077277711

ผลิตน้ํามันปาล๑ม

103 สุราษฎร๑ธานี
สาขาสมุย

หมูํ ที่ 1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา ร๎านอาหาร
จ.สุราษฎร๑ธานี
บริษทั ดร๏อบอิน สมุย จํากัด โรงแรมเมืองสมุย สปา
โรงแรม
หรือบริษทั รอยัลเมืองสมุย รีสอร๑ท /โรงแรมรอยัล
วิลลํา จํากัด
เมืองสมุยวิลลํา โทรศัพท๑
077-429700

104 นครศรีธรรมราช

ร๎านฉ๎ายยานยนต๑

ร๎านพลับพลาซีฟูด

1271/9 ถ.คลองทา ต.คลัง พนักงานขาย
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ชํางซํอมอุปกรณ๑
โทร 075-342380
ทางเกษตร

พนักงานขาย
ชํางซํอมอุปกรณ๑ทาง
เกษตร

หมายเหตุ

18 ปีขนึ้ ไป ประถมศึกษาปี พิจารณาตามวุฒิ
ที่ 4 ขึน้ ไป
การศึกษา และ
ประสบการณ๑

ป.6
ไมํจํากัดวุฒ/ิ มี
ประสบการณ๑
การทํางาน

สาขากํอสร๎าง
เขียนแบบได๎
ประจําบ๎านส๎อง

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

บ.ห๎างสหไทยสรรพสินค๎าจํากัด 1627/60 ถ.จําเริญวิถี ต.
ทําวัง อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช โทร
075-343848-50 ตํอ
17 ,084-0607930
105 นครศรีธรรมราช
สาขาทุํงสง

เอสโซํ ชช.ห๎วยปริก
ชัยวิชิต การยาง

106 ชุมพร

บริษทั สงวนยางยนต๑ชุมพร
จํากัด

107 ชุมพร
สาขาหลังสวน

บริษทั เลิศพรธุรกิจ จํากัด

แพปลาชัยประสิทธิ9์
108 ภูเก็ต
109 กระบี่

ไท สแตนเลส ภูเก็ต
The Flower by Flower
บริษทั ไทย แมกซ๑ เอส ที
อาร๑ จํากัด
อูกํ ๏อล๑ฟ เซอร๑วิส

110 ระนอง

สุขสันต๑การชําง

111 พังงา

บจก.ออโต๎บอยพังงายาง
เซอร๑วิส

183 ม.8 ต.ห๎วยปริก อ.
ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
126 ม.6 ต.วังหิน อ.บาง
ขัน จ.นครศรีธรรมราช
314/1 ม.9 ต.ตากแดด อ.
เมือง จ.ชุมพร โทรศัพท๑
077-574444
320/4 ม.4 ต.วังตะกอ อ.
หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท๑
089-7312888
39 หมูํ 12 ต.บางมะพร๎าว
อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โทรศัพท๑ 084-6725816
082-4194891
081-5978703
338 หมูํที่ 1 ต.เขาคราม
อ.เมือง จ.กระบี่ โทรศัพท๑
075-694158-60
63 หมูํที่ 12 ต.ปลายพระ
ยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
9 หมูํ 6 ต.บางริน้ อ.เมือง
จ.ระนอง มือถือ
081-9701763
542/1 ถ.เพชรเกษม ต.
ท๎ายช๎าง อ.เมืองพังงา จ.
พังงา โทรศัพท๑
076-413800

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ
พนักงานขาย
พนักงานขับรถ
พนักงานทั่วไป
ชํางเฉพาะด๎าน

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ
พนักงานขาย
พนักงานขับรถ
พนักงานทั่วไป
ชํางเฉพาะด๎าน

สถานีบริการน้ํามัน พนักงานทําความสะอาด
ผลิตยางแผํน

พนักงานทําแผํนยาง

ซํอมรถยนต๑เปลี่ยน พนักงานทั่วไป
ยางรถยนต๑
ผลิตน้ําแข็งและน้ํา พนักงานขับรถยนต๑
ดื่ม
ชํางยนต๑
ชํางไฟฟูา
คนแปรรูปสัตว๑น้ํา
แปรรูปสัตว๑น้ํา
ร๎านทําสแตนเลส
ร๎านดอกไม๎
บยางแผํนรมควัน

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

ชํางสแตนเลส
พนักงานจัดดอกไม๎
กรรมกร

ซํอมรถยนต๑(ชํวงลําง - เด็กฝึกหัดงาน
,เครือ่ งยนต๑ ปะผุ
- ชํางซํอม
พํนสี)
งานซํอมบํารุงรถ คนงานทั่วไป
ทุกชนิด
จําหนํายยางรถยนต๑ พนักงานเปลี่ยนยาง
ตั้งศูนย๑ถํวงล๎อ
รถยนต๑
รถยนต๑

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

หมายเหตุ

ม.3
ป.6มีใบอนุญาต
ม.3
ปวช.
ช

20-40 ปี

ป.6

200 บาทตํอวัน

ช/ญ

20-40 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บาทตํอวัน

18 ปีขนั้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ

9,000 บ./เดือน

ช

ไมํจํากัด

ไมํจํากัด

ปวส.

12,000 บ./เดือน ยกเว๎น คดียา
เสพติด

ไมํจํากัด

ไมํจํากัด

ป.6

300 บ./วัน

ช
ช/ญ
ช

25 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ
18 ปีขนึ่ ไป ไมํจํากัดวุฒิ
20 ปีขนึ้ ไป ไมํจาํ กัดวุฒิ

500 บ./วัน
300 บ./วัน
306 บ./วัน (จ๎าง มีบา๎ นพัก
เหมา)
สวัสดิการ

ช

21 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด
ปวช-ปวส

300 บ./วัน

ช

ไมํจํากัดเพศ ไมํจํากัดวุฒิ

ตามความสามารถ

ช

20 ปีขนึ้ ไป ปวส.ขึน้ ไป

10,000 บ.

พิจารณาตาม
ความเหมาะสม

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ภาค 9
112 สงขลา

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

20/1 หมูํ 3 ต.คลองอูํ
ผลิตอาหารทะเล
ตะเภา อ.หาดใหญํ จ.สงขลา แปรรูปแชํแข็ง
โทรศัพท๑ 074-362167

พนักงานรายวันทั่วไป

หจก.วไลกํอสร๎าง

58/3 หมูํ 1 ต.กระแสสินธุ๑ รับเหมากํอสร๎าง
อ.กระแสสินธุ๑ จ.สงขลา
โทรศัพท๑
074-802135,081-540
7179 โทรสาร
074-362167

คนงานทั่วไป

ช

113 สงขลา
สาขานาทวี

บริษทั Halyard Health
Safeskin Thailand

200 หมูํ 8 ถ.กาญจนวนิช ผลิตถุงมือยาง
ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
โทรศัพท๑
074-460906-11

พนักงานทั่วไป

ช/ญ

18-45 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

114 ตรัง

บริษทั วูด๏ เวอร๑ค ยูไนเต็ด
จํากัด

105 หมูํที่ 3 ตําบลหนอง
ช๎างแลํน อําเภอห๎วยยอด
จังหวัดตรัง โทรศัพท๑
075-577239,มือถือ
082-2838558

พนักงานโรงเลื่อย
(ชาย), พนักงานคัด
แยกคุณภาพ (หญิง)

ช/ญ

18-35 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

115 นราธิวาส

ร๎านสหกรณ๑ประชารัฐ บ๎านสุ ที่ทําการผู๎ใหญํบา๎ น หมูํ 5 ร๎านขายของชํา
ไหงบาตู
บ๎านสุไหงบาตู ต.ลุโบะสาวอ
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
บริษทั โคลิเซี่ยม อินเตอร๑ 505 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ. ห๎างสรรพสินค๎าใร
กรุป๏ จํากัด
เมือง จ.ยะลา โทรศัพท๑
เครือโคลีเซี่ยม
073-228259 มือถือ
081-6794887

พนักงานขาย

ช/ญ

20 ปีขนึ้ ไป ม.ต๎น

200 บ./วัน

ญ

20 ปีขนึ้ ไป ปวส.

300 บ./วัน

20-30 ปี

300 บ./วัน

116 ยะลา

พนักงานบัญชี
พนักงานแคชเชียร๑
พนักงานสโตร๑

19-45 ปี

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

บริษทั เซาท๑เทอร๑น ซีฟดู
โปรดักซ๑ จํากัด

โรงแรมแปรรูปไม๎
ยางพารา

ช/ญ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ไมํจํากัดวุฒิ

คําแรงขัน้ ต่ํา

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัดวุฒิ
300 บ.วัน
หรือ ม.3 ขึน้ ไป มีสวัสดิการ

ญ
ช

บริษทั ยะลานํารุงํ จํากัด

93 ถ.เฉลิมชัย ต.สะเตง อ. จําหนํายวัสดุ
เมือง จ.ยะลา โทรศัพท๑
อุปกรณ๑กํอสร๎าง
073-241355-6

คนงานทั่วไป

ช

ม.6

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

บริษทั ตอนยีบนั ฟููดส๑ จํากัด 163-145 หมูํที่ 1 ต.ทํา
สาป อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท๑ 073-283551
มือถือ 084-4804939

ผลิต/จําหนําย
พนักงานขาย
เครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพ ชํางไฟฟูา

ช

โรงอิฐพงษ๑ไทย ยะลา

ผลิตอิฐมอญ/ถ๎วย
รองน้ํายางพารา

ช

25 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

300 บ./วัน

ช

20-40 ปี

คําแรงขัน้ ต่ํา

ผลิตยางแผํนรมควัน พนักงานล๎างยางแผํน

ช

20 ปีขนึ้ ไป ป.6

300 บ./วัน

ผลิตยางแทํง STR

ช

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

300 บ./วัน
มีที่พกั
ประกันสังคม อืน่ ๆ

259 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.
เมือง จ.ยะลา โทรศัพท๑
073-274202
บริษทั อุตสาหกรรมน้ํายาง 170 หมูํที่ 7 ต.สะเตงนอก
ยะลา จํากัด
อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท๑
073-214991
บริษทั เซาท๑แลนด๑รับเบอร๑ 99/9 หมูํ 1 ต.ทําสาป อ.
จํากัด
เมือง จ.ยะลา โทรศัพท๑
073-362492
บริษทั ยางไทยปักษ๑ใต๎ จํากัด 43 หมูํ 6 ต.ทําสาป อ.เมือง
สาขายะลา
จ.ยะลา โทรศัพท๑
081-6081818

ผลิตและสํงออก
ยางพารา

คนงานปั้นถ๎วย
คนงานทั่วไป
คนงานประจํารถ
ชํางซํอมบํารุง

พนักงานสั่งยาง
คนงานอัดแทํงยาง
พนักงานสํงออก

25 ปี
20 ปี

ป.ตรี
ปวส.

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ไมํจํากัด

300 บ./วัน

ม.3
บริษทั จิบอยูลํ าเท็กซ๑ จํากัด 47/6 ถ.คงคา ต.เบตง อ.
เบตง จ.ยะลา โทรศัพท๑
073/230781
บริษทั ชํานาญรับเบอร๑ จํากัด 10 ถ.คงคา ต.เบตง อ.เบตง
จ.ยะลา โทรศัพท๑
073-231328
บริษทั เบตงน้ําแข็ง จํากัด 49 ถ.มงคลวิถี ต.เบตง อ.
เบตง จ.ยะลา โทรศัพท๑
073-231880
บริษทั พีซี เบตงพาราวูด๎
12/1 หมูํ 3 ต.ยะรม อ.
จํากัด
เบตง จ.ยะลา โทรศัพท๑
073-284155,073284288

ผลิตและสํงออก
ยางพารา

คนงานทั่วไป

ช

18-45 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

รับซื้อยางแผํน ยาง คนงานทั่วไป
ดิบ ยางก๎นถ๎วย

ช

18-40 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน

ผลิตน้ําแข็งหลอด

คนงานผลิตน้ําแข็ง

ช

20 ปีขนึ้ ไป ม.3

320 บ./วัน

แปรรูปไม๎ยางพารา คนงานโต๏ะเลื่อยไม๎

ช

25-40 ปี

คําจ๎างเหมา

ไมํจํากัดวุฒิ

หมายเหตุ

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

บริษทั เอ เอ ลัมเบอร๑ จํากัด 1/2 หมูํ 9 ต.ตาเนะแมเราะ แปรรูปไม๎อัด
อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท๑
073-286071

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ
คนงานตกแตํงไม๎ฐานลัง
คนงานเรียงไม๎
คนงานอัดร๎อน

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

ช

23-29 ปี

ญ
ช

23-39 ปี
25-30 ปี

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

ป.6

300 บ./วัน
คําจ๎างเหมา

บริษทั กัมพลพาราวูด๎
((2003) จํากัด

117 หมูํ 9 ต.บังนังสตา
อ.บังนังสตา จ.ยะลา

แปรรูปไม๎ยางพารา คนงานโต๏ะเลื่อยไม๎

ช

18-35 ปี

ไมํจํากัดวุฒิ

300 บ./วัน
คําจ๎างเหมา

117 พัทลุง

ร๎าน ซ.คอนกรีต

081-6082440,0827348687

ช

ไมํจํากัด

ไมํจํากัด

300 บ.วัน

118 ปัตตานี

หจก. พีพยี ูนิแคร๑

245/7 หมูํ 6 ถ.หน๎า
สงเคราะห๑ ต.รูสะมิแล อ.
เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพท๑
073-313335 มือถือ
086-8753823

จําหนําย หิน ทราย คนงานทั่วไป
และคอนกรีต
ผสมเสร็จ
ทําการผลิตภัณฑ๑ พนักงานทัว่ ไป
น้ํายาทําความ
สะอาดตํางๆ

ช

20-50 ปี

ม.3 ขึน้ ไป

300 บ./วัน

119 สตูล

ร๎านแสงทองเฟอร๑นิเจอร๑คม 557 หมูํ 6 ต.คลองขุด อ.
กริช เต็งสุวรรณรังสี
เมือง จ.สตูล โทรศัพท๑
085-0808128,074712138

จําหนํายเฟอร๑นิเจอร๑ คนงานทั่วไป

ช

18-30 ปี

ป.6 ขึน้ ไป

ตามตกลง

จําหนํายไม๎แปรรูป คนงานทั่วไป
และผลิตเฟอร๑นิเจอร๑

ช/ญ

20-40 ปี

ป.6 ขึน้ ไป

คําแรงขัน้ ต่ํา

ร๎านกรวิทย๑ค๎าไม๎

มาลียัน อะไหลํยนต๑
(นายรมหลี มาลียัน)
หจก.สตูลเฮ๎าส๑ซิ่งดีเวลลอป
เมนท๑

291 หมูํ 2 ต.เกตรี อ.เมือง
จ.สตูล โทรศัพท๑
074-770266
109/1 ม.2 ต.ทําเรือ อ.
ทําแพ จ.สตูล โทร.
062-0626130
59 ม.5 ต.ยํานซื่อ อ.ควน
โดน จ.สตูล โทร
074-740248

อูซํ ํอมรถ

พนักงานทั่วไป
และชํางยนต๑

ช

18-50 ปี

ไมํจํากัด

250-450 บาท/
วัน

รับเหมากํอสร๎าง

คนงานกํอสร๎าง

ช

18-40 ปี

ป.4 ขึน้ ไป

250 บาท/วัน

หมายเหตุ

อาหารกลางวัน
ฟรี

คุณสมบัติ อํานออกเขียนได๎

สนง.
(ภาค)

ลาดับ

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั
สมหวังน้ํายางสด
(นายหมัดอาเร็ฟ หนิสอิ)
ร๎านยูโสบคานคลังเกษตร
ร๎านยูโสบคานกลการ
(นายสุวิทย๑ ฮัมดาหลี)
ร๎านยูโสบคานค๎าเหล็ก

ประเสริฐน้ํายางสด
(นายสุนทร มงคล)

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร
47 ม.7 ต.ยํานซื่อ อ.ควน
โดน จ.สตูล โทร
081-6798415
291 ม.3 ต.กําแพง อ.ละงู
จ.สตูล
288 ม. 3 ต.กําแพง อ.ละงู
จ.สตูล โทร
074-839782
788 ม.3 ต.กําแพง อ.ละงู
จ.สตูล

22 ม. 9 ต.นิคมพัฒนา อ.
มะนัง จ.สตูล โทร
081-6981120
บังนุ๎ย คาร๑แคร๑
75/1 ม.2 บ๎านนาเปรีย ต.
นายสุรัตน๑ หวันสมัน
นาทอน อ.ทุํงหว๎า จ.สตูล
โทร 089-8974801
มีดีนกํอสร๎าง
89 ม.8 ต.ทุํงหว๎า อ.ทุํงหว๎า
นายมีดีน มาตาลา)
จ.สตูล โทร
061-2191732
95 ม.12 ต.ทุํงนุ๎ย อ.ควน
กาหลงค๎าเหล็ก
กาหลง จ.สตูล โทร
086-2998367
กลุํมน้ํายางสดบ๎านห๎วยน้ําดํา 343 ม.10 บ๎านห๎วยน้ําดํา
(นายประสิทธิ์ หาญณรงค๑) ต.ควนกาหลง อ.ควน
กาหลง จ.สตูล โทร
088-8307429
ศูนย์

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)

หมายเหตุ

ยกน้ํายางสดขึน้
ตาชั่ง

คนงานทั่วไป

ช

18-40 ปี

ไมํจํากัด

พนักงานขาย

คนงานทั่วไป

ช

28-35 ปี

ไมํจํากัด

200-300 บาท/วัน เริม่ งานเวลา
07.30-12.00
น.
6,500 บาท/เดือน อาหารกลางวันฟรี

พนักงานขาย
พนักงานยกสินค๎า

คนงานทั่วไป

ช/ญ

28-35 ปี

ไมํจํากัด

8,000 บาท/เดือน อาหารกลางวันฟรี

พนักงานขาย
คนงานมั่วไป
พนักงานยกสินค๎า
พนักงานขนสํงสินค๎า
รับซื้อน้ํายางสด
คนงานทัว่ ไป

ช/ญ

28-35 ปี

ไมํจํากัด

8,000 บาท/เดือน อาหารกลางวันฟรี

ช

18-40 ปี

ไมํจํากัด

200-400 บาท/
วัน

ล๎างอัดฉีดรถยนต๑

คนงานทั่วไป

ช

18-40 ปี

ไมํจํากัด

250-300 บาท/
วัน

รับกํอสร๎างอาคาร
และตํอเติมอาคาร

คนงานทั่วไป

ช

18-50 ปี

ไมํจํากัด

350-450 บาท/
วัน

รับซื้อของเกํา

คนงานทั่วไป
คนชํางของ
คนแยกวัสดุ
คนงานทั่วไป

ช

18 ปีขนึ้ ไป ไมํจํากัด

300 บาท/วัน

ช

18-45 ปี

250 บาท/วัน

ยกน้ํายางสดขึน้
ตาชั่ง

ไมํจํากัด

เริม่ งานเวลา
07.30-12.00
น.

ลาดับ

สนง.
(ภาค)

ชือ่ สถานประกอบการ/
บริษทั

120 ศูนย๑ฟื้นฟูฯ ลาดหลุมแก๎ว บริษทั แบงค๏อกดอมเท็กซ๑
จํากัด (โรงงานทอผ๎า)

รวม

264

ที่อยูส่ ถานประกอบการ/
บริษทั /โทรศัพท์/โทรสาร

ลักษณะการ
ประกอบกิจการ

49 หมูํ 8 ถ.ปทุม-ลาดหลุม โรงงานทอผ๎า
แก๎ว ต.คูบางหลวง อ.ลาด
หลุมแก๎ว จ.ปทุมธานี
โทรศัพท๑
02-5981139-40
โทรสาร 02-5981336

ตาแหน่งที่ต้องการรับ
เพศ
ฝุายผลิต

ญ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา
18-30 ปี

ป.6 ขึน้ ไป

อัตราจ้าง/
สวัสดิการ(ถ้ามี)
310 บ./วัน

หมายเหตุ

