UC6338

ววนททง 21/03/2561

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

9:33

หนอา 1 จาก 37

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗
ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ

122990

2

ชาย

25-55

ผผอจวดการฝฝายผลดตองงน ๆ

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

18000

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105537061359/ บรดษวท ศดษชยา

46695

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

จจากวด

การขายสนงของเสทยและเศษ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ววสดยเพงงอนจากลวบมาใชอใหมน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย
123120

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

26/10/2558

มหานคร 10170
ป.ตรท, ประกาศนทย

0105555183771/ บรดษวท

10795

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-

อยตสาหกรรมนตจาแขขงไทย จจากวด

การผลดตนตจาแขขงเพงงอการบรด

นครพงตนททง ๗

บวญชท

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

โภค

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

10170

1

หญดง

30-50

ผผอจวดการฝฝายการเงดนและการ

30000
เดงอน

13/6/2561

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ไมนระบย
123320

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105544098904/ บรดษวท เคเอ เพา

16210

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

เวอรน จจากวด

การผลดตแผนนไมอบาง และ

นครพงตนททง ๗

ฝฝายสนงเสรดมการขาย

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ผลดตภวณฑนไมอ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

มหานคร 10170

1

ไมนระบย

30-45

ผผอจวดการฝฝายขาย , ผผอจวดการ

25000
เดงอน

22/1/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
123530

1

ไมนระบย

25-40

ผผอจวดการฝฝายพวสดย , ผผอจวดการฝฝาย

10000
เดงอน

คลวงสดนคอา

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

0125555016211/ บรดษวท บอรนน

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ประกาศนทยบวตรชวตน

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

สผง

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

10160

อยตสาหกรรม

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

8/5/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
131530
ผผอจวดการทวงวไปของโรงแรม

40

ไมนระบย

25-55

9300
เดงอน

ม.6, ม.ศ.5-ป.โท

0105553000636/ บรดษวท ฟฟาอารท
ณนตดต บรดลเลทงยน พรขอพเพอรนตทต จจากวด

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

มหานคร 10160

ระบย/ไมนระบย

7/3/2561

55101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

โรงแรม รทสอรนท และหอองชยด

นครพงตนททง ๗

UC6338

ววนททง 21/03/2561

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

9:33

หนอา 2 จาก 37

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗
ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ

131640

1

ไมนระบย

25-40

ผผอจวดการทวงวไปดอานคลวงเกขบสดนคอา

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

10000

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

0125555016211/ บรดษวท บอรนน

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ประกาศนทยบวตรชวตน

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

สผง

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

10160

อยตสาหกรรม

เดงอน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

8/5/2561

ไมนระบย
214215

5

ไมนระบย

25-55

วดศวกรโยธา (การกนอสรอาง)

15000
เดงอน

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105553000636/ บรดษวท ฟฟาอารท

บวตรชวตนสผง-ป.โท

ณนตดต บรดลเลทงยน พรขอพเพอรนตทต จจากวด

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

มหานคร 10160

7/3/2561

55101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

โรงแรม รทสอรนท และหอองชยด

นครพงตนททง ๗

ระบย/ไมนระบย
214245

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105552090101/ บรดษวท เอขนไว

71201

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

แลขบ จจากวด

การทดสอบและวดเคราะหนการ

นครพงตนททง ๗

วดศวกรสดงงแวดลออม

บางแค บางแค กรยงเทพมหานคร

ปฏดบวตดการทางกายภาพและ

เงงงอนไข:สวมภาษณน//ตจว

10160

เคมท

2

ไมนระบย

25-45

วดศวกรโยธา (สดงงแวดลออม) ,

25000
เดงอน

18/6/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
2145

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105540023110/ บรดษวท ยผโรเซทย

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

เทรดดดตง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

บางแคเหนงอ บางแค กรยงเทพมหา

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

นคร 10160

อยตสาหกรรม

1

ไมนระบย

25-40

วดศวกรเครงงองกล

30000
เดงอน

12/2/2561

ระบย
214510

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105540023110/ บรดษวท ยผโรเซทย

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

เทรดดดตง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

บางแคเหนงอ บางแค กรยงเทพมหา

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

สววสดดการ://ไมนระบย/ประกวน

นคร 10160

อยตสาหกรรม

วดศวกรเครงงองจวกรกลทวงวไป

สวงคม

1

ไมนระบย

60-65

30000
เดงอน

12/2/2561

UC6338

ววนททง 21/03/2561

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

9:33

หนอา 3 จาก 37

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗
ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

14000

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105557034381/ บรดษวท แอท-ยทนสน 8/5/2561

86903

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

บวตรชวตนสผง-ป.ตรท,

จจากวด

กดจกรรมในหออง ปฏดบวตดการ

นครพงตนททง ๗

ททงเกทงยวขอองกวนองงนๆ

ประกาศนทยบวตรชวตน

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

ทางการแพทยน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

สผง

10170

11000

ป.ตรท, ประกาศนทย

0107536000633/0069 บรดษวท บดบก

เดงอน

เงงงอนไข/สววสดดการ
221190

5

ไมนระบย

25-40

นวกชทววดทยาและนวกวดทยาศาสตรน

อวตราคนาจอาง

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
241140

1

ชาย

22-35

ผผอตรวจสอบภายใน

22/5/2561

47190

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง-ป.ตรท,

ซท ซผเปอรนเซขนเตอรน จจากวด (มหาชน)

การขายปลทกสดนคอาองงน ๆ ใน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ประกาศนทยบวตรชวตน

(สาขาเพชรเกษม1)

รอานคอาทวงวไป

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

สผง

หลวกสอง บางแค กรยงเทพมหานคร

ไมนระบย
241930

10160
20

ไมนระบย

25-50

เจอาหนอาททงประชาสวมพวนธน/นวก

9300

ปวช., ปวท.-ป.โท

เดงอน

0105553000636/ บรดษวท ฟฟาอารท

7/3/2561

ณนตดต บรดลเลทงยน พรขอพเพอรนตทต จจากวด

ประชาสวมพวนธน

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

มหานคร 10160

55101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

โรงแรม รทสอรนท และหอองชยด

นครพงตนททง ๗

45301

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ไมนระบย
241960

1

หญดง

26-30

นวกการตลาด ; เจอาหนอาททงการ

15000
เดงอน

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105538090689/ บรดษวท เทคโน

บวตรชวตนสผง-ป.โท

28/2/2561

เซล (เฟรยน) จจากวด

การขายสนงชดตนสนวนและ

ตลาด ; เจอาหนอาททงสนงเสรดมการ

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

ขาย

มหานคร 10170

ยนตน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย
241960

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105544098904/ บรดษวท เคเอ เพา

16210

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

เวอรน จจากวด

การผลดตแผนนไมอบาง และ

นครพงตนททง ๗

ตลาด ; เจอาหนอาททงสนงเสรดมการ

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ผลดตภวณฑนไมอ

ขาย

มหานคร 10170

นวกการตลาด ; เจอาหนอาททงการ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย

2

ไมนระบย

25-35

15000
เดงอน

22/1/2561

UC6338

ววนททง 21/03/2561

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

9:33

หนอา 4 จาก 37

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗
ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ

241960

2

หญดง

24-33

นวกการตลาด ; เจอาหนอาททงการ

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

15000

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

0105560166421/ บรดษวท เอขน.อารน.

27320

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ประกาศนทยบวตรชวตน

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การผลดตสายไฟฟฟาและเคเบดล

นครพงตนททง ๗

สผง

ปากคลองภาษทเจรดญ ภาษทเจรดญ

สจาหรวบงานไฟฟฟาและ

กรยงเทพมหานคร 10160

อดเลขกทรอนดกสนองน ๆ

เดงอน

ตลาด ; เจอาหนอาททงสนงเสรดมการ
ขาย

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

29/5/2561

เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย
241960

3

ไมนระบย

20-40

นวกการตลาด ; เจอาหนอาททงการ

12000

ปวส., ปทส.-ป.ตรท,

0105557034381/ บรดษวท แอท-ยทนสน 8/5/2561

86903

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

จจากวด

กดจกรรมในหออง ปฏดบวตดการ

นครพงตนททง ๗

สผง

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

ทางการแพทยน

ตลาด ; เจอาหนอาททงสนงเสรดมการ
ขาย

10170

เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
245290

3

ชาย

20-35

ชนางผผอทจางานศดลปะเกทงยวขอองกวบ

310

ป.4, ป.6, ป.7-

0105553104148/ บรดษวท อดนโนเวทท

ววน

ปวส., ปทส.

8/1/2561

90001

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

ฟ อารนท จจากวด

กดจกรรมการสรอางสรรคน

ประตดมากรและจดตรกรองงน ๆ

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

ศดลปะ

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

นคร 10160

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/โบนวส/
ไมนระบย
3112

ปวช., ปวท.-ปวส.,

0105553140250/ บรดษวท กผกดลวค

43901

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ปทส.

คอนสตรวคชวงน จจากวด

การกนอสรอางฐาน ราก รวม

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา

ถศงการตอกเสาเขขม

สววสดดการ:///

นคร 11150

ชนางเทคนดควดศวกรรมโยธา

2

ชาย

22-50

12000
เดงอน

22/5/2561

UC6338

ววนททง 21/03/2561

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

9:33

หนอา 5 จาก 37

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗
ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
311220

2

ชาย

25-35

ชนางเทคนดควดศวกรรมโยธา (กนอ

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

14000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0105544098904/ บรดษวท เคเอ เพา

16210

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

เวอรน จจากวด

การผลดตแผนนไมอบาง และ

นครพงตนททง ๗

สผง

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ผลดตภวณฑนไมอ

สรอาง)
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

22/1/2561

มหานคร 10170

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
311220

3

ชาย

22-50

ชนางเทคนดควดศวกรรมโยธา (กนอ

12000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0105553140250/ บรดษวท กผกดลวค

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน
สผง

สรอาง)
เงงงอนไข:สวมภาษณน//

43901

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

คอนสตรวคชวงน จจากวด

การกนอสรอางฐาน ราก รวม

นครพงตนททง ๗

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา

ถศงการตอกเสาเขขม

7/3/2561

นคร 11150

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ไมนระบย
311430

3

ชาย

18-30

ชนางเทคนดควดศวกรรม

9300

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

0105547084068/ บรดษวท อทดทซท เนท

62090

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

จจากวด

กดจกรรมการบรดการ

นครพงตนททง ๗

สผง

อออมนออย กระทยนมแบน สมยทรสาคร

เทคโนโลยทสารสนเทศและ

74130

คอมพดวเตอรนองน ๆ

คอมพดวเตอรน
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

20/5/2561

สววสดดการ:///ไมนระบย
311580

5

ชาย

20-50

ชนางเทคนดควดศวกรรมระบบปรวบ

400

ม.3, ม.ศ.3-ป.ตรท,

0105551125121/ บรดษวท โปรเกรส

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน
สผง

อากาศ
เงงงอนไข:ไมนระบย/ทดลองงาน/

47593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ชวงน เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

รอานขายปลทกอยปกรณนไฟฟฟา

นครพงตนททง ๗

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

สจาหรวบใหอแสงสวนาง

22/1/2561

มหานคร 10160

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
311590
ชนางเทคนดควดศวกรรมเครงงองกล

5

ชาย

22-35

120000
เดงอน

ปวช., ปวท.-ปวส.,

0105532024919/ บรดษวท ไทยเพขท

ปทส.

อยตสาหกรรม จจากวด

องงน ๆ

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

นคร 10160

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย

7/1/2561

22220

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การผลดตบรรจยภวณฑนพลาสตดก

นครพงตนททง ๗

UC6338

ววนททง 21/03/2561

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

9:33

หนอา 6 จาก 37

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗
ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ

312220

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

310

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

0105553100606/ บรดษวท กรยงเทพ

27101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน

เกทยรน รยนงเรงองแมคคานดค จจากวด

การผลดตมอเตอรนไฟฟฟาและ

นครพงตนททง ๗

สผง

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

เครงงองกจาเนดดไฟฟฟา

(บาท)

1

หญดง

25-35

ผผอปฏดบวตดงานดอานระบบ
คอมพดวเตอรน (เจอาหนอาททงควบคยม
คอมพดวเตอรน , เจอาหนอาททงบรดการ

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

18/6/2561

มหานคร 10160

ประมวลผลขออมผล)
เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
314134

10795

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

อยตสาหกรรมนตจาแขขงไทย จจากวด

การผลดตนตจาแขขงเพงงอการบรด

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

โภค

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

10170

3

ชาย

20-55

นายชนางกล

12000

ปวช., ปวท.-

เดงอน

0105555183771/ บรดษวท

13/6/2561

ระบย/ไมนระบย
315120

1

ชาย

30-35

ผผอตรวจสอบอาคารสดงงกนอสรอาง

12000

ปวส., ปทส.-ป.ตรท,

0103548045471/ หอางหยอนสนวน

25111

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

จจากวด พท.อารน. เอขนจดเนทยรดงง กรยกป

การผลดตผลดตภวณฑนททงมทโครง

นครพงตนททง ๗

สผง

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

15/5/2561

2005

สรอางเปปนโลหะสจาหรวบใชอใน

สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา

งานกนอสรอาง

ระบย

นคร 11150

315210

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105552090101/ บรดษวท เอขนไว

71201

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

แลขบ จจากวด

การทดสอบและวดเคราะหนการ

นครพงตนททง ๗

และสยขอนามวย (ดอานมลภาวะ ,

บางแค บางแค กรยงเทพมหานคร

ปฏดบวตดการทางกายภาพและ

สดงงแวดลออม , การกจาจวดของเสทย

10160

เคมท

ผผอตรวจสอบดอานความปลอดภวย

ในโรงงาน
เงงงอนไข:สวมภาษณน//ตจว
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย

2

ไมนระบย

30-35

35000
เดงอน

18/6/2561

UC6338

ววนททง 21/03/2561

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

9:33

หนอา 7 จาก 37

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗
ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
341525

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

400

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

3520100663923/ กกวยเตทตยวเรงอ

56101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

เสอนทอง รวตนเดชพงษนเลดศ

การบรดการดอานอาหารใน

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

ภวตตาคาร/รอานอาหาร

(บาท)
1

ไมนระบย

20-25

พนวกงานบรดการลผกคอา
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///
341525

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

7/5/2561

10170
5

หญดง

18-30

พนวกงานบรดการลผกคอา

310

ม.3, ม.ศ.3-ป.ตรท,

0105560048525/ บรดษวท เหรทยญ

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน

ทองราชพฤกษน จจากวด

สผง

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย
341610

ววนหมดอายย

4/2/2561

46612

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงเชงตอเพลดงเหลว

นครพงตนททง ๗

10170
ป.ตรท, ประกาศนทย

0105559015104/ บรดษวท พท แอนดน

45302

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

ดวบบลดว บดสซดเนส กรยกป จจากวด

การขายปลทกชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

หลวกสอง บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

สววสดดการ:///ไมนระบย

10160

ยนตน

1

ไมนระบย

20-40

ผผอจวดซงตอทวงวไป

341610

15000
เดงอน

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105540023110/ บรดษวท ยผโรเซทย

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

เทรดดดตง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

บางแคเหนงอ บางแค กรยงเทพมหา

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

นคร 10160

อยตสาหกรรม

1

ไมนระบย

25-40

ผผอจวดซงตอทวงวไป

15000

21/5/2561

เดงอน

12/2/2561

ระบย
343320

1

หญดง

18-45

พนวกงานบวญชท

10000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0105538125431/ บรดษวท ธนาคม

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน
สผง

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย
343320
พนวกงานบวญชท
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย

46631

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

หดนอนอนและแกรนดต จจากวด

การขายสนงอดฐ หดน ปผน ทราย

นครพงตนททง ๗

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

และผลดตภวณฑนคอนกรทต

21/2/2561

10160
1

หญดง

25-45

400

ปวส., ปทส.-ป.ตรท,

0105560172412/ บรดษวท บยญเผย

45403

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน

เจรดญ จจากวด

การขายปลทกชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

สผง

บางพรม ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเสรดมใหมนของ

10170

จวกรยานยนตน

15/3/2561

UC6338

ววนททง 21/03/2561

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

9:33

หนอา 8 จาก 37

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗
ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
343320

1

หญดง

25-35

พนวกงานบวญชท

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

12000

ปวส., ปทส.-ป.ตรท,

0105547013403/ บรดษวท ไมลน

45302

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

สโตน มอเตอรน จจากวด

การขายปลทกชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

สผง

หลวกสอง บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

10160

ยนตน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

7/1/2561

ระบย
343320

15000

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105553140250/ บรดษวท กผกดลวค

43901

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

บวตรชวตนสผง-ป.ตรท,

คอนสตรวคชวงน จจากวด

การกนอสรอางฐาน ราก รวม

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ประกาศนทยบวตรชวตน

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา

ถศงการตอกเสาเขขม

สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

สผง

นคร 11150

12000

ปวส., ปทส.-ป.ตรท,

0105541071151/ บรดษวท เนอรดช

41001

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

เฮอาสน จจากวด

การกนอสรอางอาคารททงพวก

นครพงตนททง ๗

สผง

บางแค บางแค กรยงเทพมหานคร

อาศวย

1

หญดง

25-50

พนวกงานบวญชท

7/3/2561

ระบย
343320

1

ไมนระบย

20-30

พนวกงานบวญชท
เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

23/4/2561

10160

ไมนระบย
343320

9400

ปวช., ปวท.-ปวส.,

0105531009771/ บรดษวท เจรด

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ปทส.

ญวดทยนเทรดดดตง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

อออมนออย กระทยนมแบน สมยทรสาคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

74130

อยตสาหกรรม

1

หญดง

18-24

พนวกงานบวญชท

5/4/2561

ไมนระบย
343320
พนวกงานบวญชท
เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย

1

หญดง

25-35

12000

ปวส., ปทส.-ป.ตรท,

0105560177252/ บรดษวท นายนน รท

47524

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

โวลผชวงน จจากวด

รอานขายปลทกววสดยกนอสรอางองงน

นครพงตนททง ๗

สผง

บางหวอา ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

ๆ

นคร 10160

23/1/2561

UC6338

ววนททง 21/03/2561

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

9:33

หนอา 9 จาก 37

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗
ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
343320

1

หญดง

25-40

พนวกงานบวญชท

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

13000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0125555016211/ บรดษวท บอรนน

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

สผง

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

10160

อยตสาหกรรม

เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

18/4/2561

ไมนระบย
343320

47595

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

กวด เซอาทนอทสตน โอเอ

รอานขายปลทกเครงงองใชอไฟฟฟา

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

ชนดดในครววเรงอน

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10160

2

หญดง

20-40

พนวกงานบวญชท

310

ปวช., ปวท.-

ววน

0103537036654/ หอางหยอนสนวนจจา

12/6/2561

ไมนระบย
343320

15000

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105543100573/ บรดษวท สกยลไชย

15129

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

บวตรชวตนสผง-ป.ตรท,

พรทเมทยม แอนดน แพค จจากวด

การผลดตสดงงของ องงน ๆ ททงทจา

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ประกาศนทยบวตรชวตน

บางระมาด ตลดงงชวน กรยงเทพมหา

จากหนวงฟอกหรงอหนวงอวด ซศงง

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

สผง

นคร 10170

มดไดอจวดประเภทไวอในททงองน

13000

ปวส., ปทส.-ป.ตรท,

0105557034381/ บรดษวท แอท-ยทนสน 8/5/2561

86903

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

จจากวด

กดจกรรมในหออง ปฏดบวตดการ

นครพงตนททง ๗

สผง

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

ทางการแพทยน

2

หญดง

22-35

พนวกงานบวญชท

19/2/2561

ไมนระบย
343320

3

ไมนระบย

20-30

พนวกงานบวญชท
เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10170

ไมนระบย
343320

10795

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

อยตสาหกรรมนตจาแขขงไทย จจากวด

การผลดตนตจาแขขงเพงงอการบรด

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

โภค

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

10170

พนวกงานบวญชท

ระบย/ไมนระบย

4

หญดง

20-45

10000
เดงอน

ปวช., ปวท.-

0105555183771/ บรดษวท

13/6/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 10 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
343320

1

หญดง

18-25

พนวกงานบวญชท

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

9300

ปวช., ปวท.-ปวส.,

0105559068119/ บรดษวท เบนเท

เดงอน

ปทส.

นวาลนว(ประเทศไทย) จจากวด

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10170

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

10/4/2561

28132

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การผลดตกกอกและวาลนวองงน ๆ

นครพงตนททง ๗

ไมนระบย
343440

1

หญดง

20-40

ผผอชนวยนวกบวญชท

13000

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0125555016211/ บรดษวท บอรนน

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

10160

อยตสาหกรรม

เงงงอนไข:สวมภาษณน//ตจว
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

18/6/2561

ไมนระบย
411220

1

หญดง

25-45

เจอาหนอาททงคอมพดวเตอรน , เจอา

400

ปวส., ปทส.-ป.ตรท,

0105560172412/ บรดษวท บยญเผย

45403

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน

เจรดญ จจากวด

การขายปลทกชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

สผง

บางพรม ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเสรดมใหมนของ

10170

จวกรยานยนตน

หนอาททงประจจาเครงงองประมวลผลคจา
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

15/3/2561

สววสดดการ://ไมนระบย/ไมนระบย
411320

10795

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

อยตสาหกรรมนตจาแขขงไทย จจากวด

การผลดตนตจาแขขงเพงงอการบรด

นครพงตนททง ๗

หนอาททงบวนทศกขออมผล

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

โภค

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

10170

3

หญดง

20-45

พนวกงานบวนทศกขออมผล , เจอา

9300

ม.3, ม.ศ.3-

เดงอน

0105555183771/ บรดษวท

13/6/2561

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ไมนระบย
411320

310

ปวช., ปวท.-ปวส.,

0105546033699/ บรดษวท เค ทผ เค

13131

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ปทส.

อยตสาหกรรม จจากวด

การขจวดไขมวนและสดงงสกปรก

นครพงตนททง ๗

หนอาททงบวนทศกขออมผล

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

การฟอกขาว และการยออมสท

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/

มหานคร 10160

พนวกงานบวนทศกขออมผล , เจอา

สววสดดการ:ททงพวก/ขศตนเงดนเดงอน/
โบนวส/ไมนระบย

1

หญดง

18-45

26/4/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 11 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

12000

ปวช., ปวท.-ปวส.,

0105559198349/ บรดษวท เจซท มดรา

46319

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ปทส.

เคดล จจากวด

การขายสนงผลดตภวณฑนอาหาร

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

บางแค บางแค กรยงเทพมหานคร

องงน ๆ ซศงงมดไดอจวดประเภทไวอ

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10160

ในททงองน

เงงงอนไข/สววสดดการ

4115

1

หญดง

18-35

เลขานยการ

อวตราคนาจอาง

เดงอน

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

23/4/2561

ไมนระบย
412120

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10160

อยตสาหกรรม

1

ไมนระบย

25-45

เจอาหนอาททงลงบวญชท

10000

ม.3, ม.ศ.3-

เดงอน

0125555016211/ บรดษวท บอรนน

7/6/2561

ไมนระบย
4131

3

ชาย

20-35

เจอาหนอาททงคลวงสดนคอา

9500

ม.6, ม.ศ.5-

เดงอน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

3102001855366/ ส.พวฒนภวณฑน

46431

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

การขายสนงหนวงสงอ หนวงสงอ

นครพงตนททง ๗

10170

พดมพนและเครงงองเขทยน

17/6/2561

สววสดดการ:///
413190

2

ไมนระบย

20-30

เจอาหนอาททงคลวงสดนคอาองงน ๆ

320

ปวช., ปวท.-ปวส.,

0105534101686/ บรดษวท ซท.อารน.

ววน

ปทส.

1/1/2561

45201

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

เค.เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การบจารยงรวกษาและการซนอม

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

ระบบเครงงองยนตนและชดตนสนวน

สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

นคร 10160

ยานยนตน

ระบย
413190
เจอาหนอาททงคลวงสดนคอาองงน ๆ
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย

2

ไมนระบย

21-45

380

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0107553000140/ บรดษวท แกรททด

46691

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย
บวตรชวตนสผง

ทผด อดนฟฟนดท จจากวด (มหาชน)

การขายสนงเคมทภวณฑนทาง

นครพงตนททง ๗

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

อยตสาหกรรม

มหานคร 10170

13/2/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 12 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
413190

2

ไมนระบย

22-35

เจอาหนอาททงคลวงสดนคอาองงน ๆ

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

13000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0105561010793/ บรดษวท ไดเจรดญ

45302

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

จจากวด

การขายปลทกชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

สผง

คลองขวาง ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

นคร 10160

ยนตน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/โบนวส/

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

20/5/2561

ไมนระบย
413190

3

ชาย

20-35

เจอาหนอาททงคลวงสดนคอาองงน ๆ

320

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105544098904/ บรดษวท เคเอ เพา

16210

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

เวอรน จจากวด

การผลดตแผนนไมอบาง และ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ผลดตภวณฑนไมอ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

22/1/2561

มหานคร 10170

ไมนระบย
413190

3

ไมนระบย

18-40

เจอาหนอาททงคลวงสดนคอาองงน ๆ

9300

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

3102001855366/ ส.พวฒนภวณฑน

46431

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

การขายสนงหนวงสงอ หนวงสงอ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

10170

พดมพนและเครงงองเขทยน

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

0125555016211/ บรดษวท บอรนน

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ประกาศนทยบวตรชวตน

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

สผง

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

10160

อยตสาหกรรม

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

29/1/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/โบนวส/
ไมนระบย
413190

1

หญดง

25-40

เจอาหนอาททงคลวงสดนคอาองงน ๆ

10000
เดงอน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

23/4/2561

ไมนระบย
413190

310

ม.3, ม.ศ.3-ปวส.,

0105560166421/ บรดษวท เอขน.อารน.

27320

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ปทส.

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การผลดตสายไฟฟฟาและเคเบดล

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ปากคลองภาษทเจรดญ ภาษทเจรดญ

สจาหรวบงานไฟฟฟาและ

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

กรยงเทพมหานคร 10160

อดเลขกทรอนดกสนองน ๆ

เจอาหนอาททงคลวงสดนคอาองงน ๆ

ไมนระบย

2

ชาย

20-35

28/1/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 13 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
413190

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

310

ปวช., ปวท.-

0103537036654/ หอางหยอนสนวนจจา

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

47595

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

กวด เซอาทนอทสตน โอเอ

รอานขายปลทกเครงงองใชอไฟฟฟา

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

ชนดดในครววเรงอน

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10160

2

ไมนระบย

20-40

เจอาหนอาททงคลวงสดนคอาองงน ๆ

ววน

12/6/2561

ไมนระบย
413190

3

ชาย

20-4

เจอาหนอาททงคลวงสดนคอาองงน ๆ

12000

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105559156930/ บรดษวท มวส

46599

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

เซดลสปอรนต จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

ลจาผวกชท หนองจอก กรยงเทพมหา

อยปกรณนองน ๆ ซศงงมดไดอจวด

นคร 10530

ประเภทไวอในททงองน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

6/5/2561

ระบย/ไมนระบย
413190

10795

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

อยตสาหกรรมนตจาแขขงไทย จจากวด

การผลดตนตจาแขขงเพงงอการบรด

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

โภค

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

10170

3

ชาย

20-55

เจอาหนอาททงคลวงสดนคอาองงน ๆ

9300

ม.3, ม.ศ.3-

เดงอน

0105555183771/ บรดษวท

13/6/2561

ระบย/ไมนระบย
413190

9500

ป.4, ป.6, ป.7-

0105560177252/ บรดษวท นายนน รท

47524

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ปวส., ปทส.

โวลผชวงน จจากวด

รอานขายปลทกววสดยกนอสรอางองงน

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/

บางหวอา ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

ๆ

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

นคร 10160

1

ชาย

25-35

เจอาหนอาททงคลวงสดนคอาองงน ๆ

23/1/2561

ไมนระบย
419010

ม.3, ม.ศ.3-ม.6,

0105559049173/ บรดษวท พทบทเค

32111

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ม.ศ.5

ซดลเวอรน จจากวด

การผลดตเครงงองประดวบจาก

นครพงตนททง ๗

ธยรการ

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

อวญมณทและโลหะมทคนา

เงงงอนไข:ทดสอบปฏดบวตดจรดง//

10170

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย

1

ชาย

18-30

11000
เดงอน

16/3/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 14 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
419010

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

9300

ม.6, ม.ศ.5-

0105547084068/ บรดษวท อทดทซท เนท

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

62090

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

จจากวด

กดจกรรมการบรดการ

นครพงตนททง ๗

ธยรการ

อออมนออย กระทยนมแบน สมยทรสาคร

เทคโนโลยทสารสนเทศและ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

74130

คอมพดวเตอรนองน ๆ

2

หญดง

18-30

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

เดงอน

23/5/2561

สววสดดการ:///
419010

380

ม.3, ม.ศ.3-ม.6,

0105537061359/ บรดษวท ศดษชยา

46695

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ม.ศ.5

จจากวด

การขายสนงของเสทยและเศษ

นครพงตนททง ๗

ธยรการ

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ววสดยเพงงอนจากลวบมาใชอใหมน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

มหานคร 10170

2

หญดง

25-55

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

26/10/2558

สววสดดการ:///
419010

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105559015104/ บรดษวท พท แอนดน

45302

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

ดวบบลดว บดสซดเนส กรยกป จจากวด

การขายปลทกชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

ธยรการ

หลวกสอง บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

10160

ยนตน

1

ไมนระบย

20-40

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

15000
เดงอน

21/5/2561

สววสดดการ:///ไมนระบย
419010

1

หญดง

18-45

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

10000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0105538125431/ บรดษวท ธนาคม

46631

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

หดนอนอนและแกรนดต จจากวด

การขายสนงอดฐ หดน ปผน ทราย

นครพงตนททง ๗

สผง

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

และผลดตภวณฑนคอนกรทต

ธยรการ
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

21/2/2561

10160

สววสดดการ:///ไมนระบย
419010

15000

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105538090689/ บรดษวท เทคโน

45301

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

บวตรชวตนสผง-ป.ตรท,

เซล (เฟรยน) จจากวด

การขายสนงชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

ธยรการ

ประกาศนทยบวตรชวตน

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

สผง

มหานคร 10170

ยนตน

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

สววสดดการ:///ไมนระบย

1

หญดง

26-30

28/2/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 15 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

320

ม.6, ม.ศ.5-ปวส.,

0105534101686/ บรดษวท ซท.อารน.

45201

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ปทส.

เค.เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การบจารยงรวกษาและการซนอม

นครพงตนททง ๗

ธยรการ

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

ระบบเครงงองยนตนและชดตนสนวน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

นคร 10160

ยานยนตน

เงงงอนไข/สววสดดการ
419010

อวตราคนาจอาง
(บาท)

2

ไมนระบย

20-30

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

1/1/2561

สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย
419010

1

ไมนระบย

22-35

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

15000

ปวส., ปทส.-ป.ตรท,

0105561010793/ บรดษวท ไดเจรดญ

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน
สผง

ธยรการ
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

45302

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

จจากวด

การขายปลทกชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

คลองขวาง ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

นคร 10160

ยนตน

21/5/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
419010

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105544098904/ บรดษวท เคเอ เพา

16210

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

เวอรน จจากวด

การผลดตแผนนไมอบาง และ

นครพงตนททง ๗

ธยรการ

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ผลดตภวณฑนไมอ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

มหานคร 10170

2

หญดง

22-35

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

15000
เดงอน

22/1/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
419010

ม.6, ม.ศ.5-ปวส.,

0105557034381/ บรดษวท แอท-ยทนสน 23/5/2561

86903

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ปทส.

จจากวด

กดจกรรมในหออง ปฏดบวตดการ

นครพงตนททง ๗

ธยรการ

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

ทางการแพทยน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

10170

1

ไมนระบย

22-40

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

13000
เดงอน

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
419010
เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน
ธยรการ
เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย

1

ไมนระบย

25-40

10000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0105558077475/ บรดษวท อะโลฮนา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

มทเดทย จจากวด

สผง

บางแค บางแค กรยงเทพมหานคร
10160

9/5/2561

73101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

กดจกรรมของ บรดษวทโฆษณา

นครพงตนททง ๗

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 16 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

12000

ปวช., ปวท.-ปวส.,

0105559198349/ บรดษวท เจซท มดรา

46319

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ปทส.

เคดล จจากวด

การขายสนงผลดตภวณฑนอาหาร

นครพงตนททง ๗

ธยรการ

บางแค บางแค กรยงเทพมหานคร

องงน ๆ ซศงงมดไดอจวดประเภทไวอ

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

10160

ในททงองน

เงงงอนไข/สววสดดการ

419010

1

หญดง

18-35

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

อวตราคนาจอาง

เดงอน

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

23/4/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
419010

1

หญดง

25-40

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

10000
เดงอน

ธยรการ

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

0125555016211/ บรดษวท บอรนน

ประกาศนทยบวตรชวตน
สผง

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

10160

อยตสาหกรรม

23/4/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
419010

2

หญดง

20-40

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

12000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0105527042815/ บรดษวท ครทเอทมท

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

เดทย สตผดดโอ จจากวด

สผง

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

ธยรการ
เงงงอนไข:สวมภาษณน//

28/1/2561

74200

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

กดจกรรมการถนายภาพ

นครพงตนททง ๗

10170

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
419010

ปวช., ปวท.-ปวส.,

0105553140250/ บรดษวท กผกดลวค

43901

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ปทส.

คอนสตรวคชวงน จจากวด

การกนอสรอางฐาน ราก รวม

นครพงตนททง ๗

ธยรการ

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา

ถศงการตอกเสาเขขม

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

นคร 11150

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ไมนระบย

1

หญดง

22-40

12000
เดงอน

7/3/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 17 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

380

ม.3, ม.ศ.3-ปวช.,

0105537061359/ บรดษวท ศดษชยา

46695

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ปวท.

จจากวด

การขายสนงของเสทยและเศษ

นครพงตนททง ๗

ธยรการ

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ววสดยเพงงอนจากลวบมาใชอใหมน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//ตจว

มหานคร 10170

เงงงอนไข/สววสดดการ
419010

อวตราคนาจอาง
(บาท)

2

ไมนระบย

20-55

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

6/11/2559

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ไมนระบย
419010

1

หญดง

21-40

เสมทยนพนวกงานทวงวไป,พนวกงาน

10000
ววน

ธยรการ

ม.3, ม.ศ.3-ป.ตรท,

0105542058549/ บรดษวท ซดง สงอ

ประกาศนทยบวตรชวตน

ไตอ อดมปอรนตเอขกซนปอรนต (ไทย

สผง

แลนดน)

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ทดลองงาน/

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10170

17/1/2561

46900

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงสดนคอาทวงวไป

นครพงตนททง ๗

ไมนระบย
419020

1

ไมนระบย

30-50

เจอาหนอาททงฝฝายบยคคล

13000

ปวส., ปทส.-ป.ตรท,

0105557034381/ บรดษวท แอท-ยทนสน 13/5/2561

86903

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

จจากวด

กดจกรรมในหออง ปฏดบวตดการ

นครพงตนททง ๗

สผง

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

ทางการแพทยน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///
419020

10170
ป.ตรท, ประกาศนทย

0105540023110/ บรดษวท ยผโรเซทย

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

เทรดดดตง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

บางแคเหนงอ บางแค กรยงเทพมหา

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

นคร 10160

อยตสาหกรรม

1

ไมนระบย

30-40

เจอาหนอาททงฝฝายบยคคล

30000
เดงอน

12/2/2561

ระบย
419020

11000

ป.ตรท, ประกาศนทย

0107536000633/0069 บรดษวท บดบก

47190

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

บวตรชวตนสผง-ป.ตรท,

ซท ซผเปอรนเซขนเตอรน จจากวด (มหาชน)

การขายปลทกสดนคอาองงน ๆ ใน

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ประกาศนทยบวตรชวตน

(สาขาเพชรเกษม1)

รอานคอาทวงวไป

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

สผง

หลวกสอง บางแค กรยงเทพมหานคร

เจอาหนอาททงฝฝายบยคคล

ไมนระบย

1

ไมนระบย

22-35

10160

22/5/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 18 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
421120

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

10000

ม.3, ม.ศ.3-

0125555016211/ บรดษวท บอรนน

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10160

อยตสาหกรรม

1

ไมนระบย

25-45

เจอาหนอาททงการเงดน

เดงอน

7/6/2561

ไมนระบย
421130

5

หญดง

18-40

เจอาหนอาททงเกขบเงดน , แคชเชทยรน

310

ม.3, ม.ศ.3-ป.ตรท,

0105560048525/ บรดษวท เหรทยญ

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน

ทองราชพฤกษน จจากวด

สผง

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///
422220

7/2/2561

46612

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงเชงตอเพลดงเหลว

นครพงตนททง ๗

55101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

โรงแรม รทสอรนท และหอองชยด

นครพงตนททง ๗

55101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

โรงแรม รทสอรนท และหอองชยด

นครพงตนททง ๗

01193

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การปลผกกลอวยไมอ

นครพงตนททง ๗

10170
20

ไมนระบย

20-40

พนวกงานตออนรวบ (โรงแรม)

9300

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0105553000636/ บรดษวท ฟฟาอารท

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

ณนตดต บรดลเลทงยน พรขอพเพอรนตทต จจากวด

สผง

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

7/3/2561

มหานคร 10160

ระบย/ไมนระบย
512110

20

ไมนระบย

20-70

แมนบอาน (โรงแรม )

9300

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105553000636/ บรดษวท ฟฟาอารท

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

ณนตดต บรดลเลทงยน พรขอพเพอรนตทต จจากวด

บวตรชวตนสผง

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

7/3/2561

มหานคร 10160

ระบย/ไมนระบย
512130

1

หญดง

40-50

แมนบอาน (สจานวกงาน)

9000

ป.4, ป.6, ป.7-ม.3,

0105522007311/ บรดษวท อดนเตอรน

เดงอน

ม.ศ.3

เนชวงนแนลฟลาวเวอรน จจากวด

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

บางพรม ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

สววสดดการ:ททงพวก/ขศตนเงดนเดงอน/

10170

11/2/2561

โบนวส/ประกวนสวงคม
310

ป.4, ป.6, ป.7-

0105553100606/ บรดษวท กรยงเทพ

27101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ปวส., ปทส.

เกทยรน รยนงเรงองแมคคานดค จจากวด

การผลดตมอเตอรนไฟฟฟาและ

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

เครงงองกจาเนดดไฟฟฟา

สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

มหานคร 10160

512130
แมนบอาน (สจานวกงาน)

ระบย

1

หญดง

35-40

18/6/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 19 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

320

ป.4, ป.6, ป.7-

0105544098904/ บรดษวท เคเอ เพา

16210

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ปวส., ปทส.

เวอรน จจากวด

การผลดตแผนนไมอบาง และ

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ผลดตภวณฑนไมอ

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

มหานคร 10170

เงงงอนไข/สววสดดการ

512130

อวตราคนาจอาง
(บาท)

1

หญดง

20-35

แมนบอาน (สจานวกงาน)

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

22/1/2561

ไมนระบย
512145

43901

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

คอนสตรวคชวงน จจากวด

การกนอสรอางฐาน ราก รวม

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา

ถศงการตอกเสาเขขม

สววสดดการ:///

นคร 11150

1

หญดง

28-55

แมนบอาน (สนวนบยคคล)

512190

10000

ป.4, ป.6, ป.7-

เดงอน

2

หญดง

18-45

แมนบอานและผผอปฏดบวตดงานททงเกทงยว

0105553140250/ บรดษวท กผกดลวค

350

ป.4, ป.6, ป.7-

0105547001260/ บรดษวท เอกศดรด

เดงอน

ปวส., ปทส.

26/5/2561

16/4/2561

43301

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

โฮม เดคคอรนเรชวงน จจากวด

การตดดตวตงสนวนประกอบ

ขอององงน ๆ

บางแคเหนงอ บางแค กรยงเทพมหา

อาคารและการตกแตนงภายใน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

นคร 10160

สววสดดการ:///ไมนระบย
512190

1

หญดง

25-48

แมนบอานและผผอปฏดบวตดงานททงเกทงยว

10000
เดงอน

ป.4, ป.6, ป.7-

3102201565086/ โรงเรทยนอนยบาล

ปวช., ปวท.

18/3/2561

85601

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

เศรษฐราณท

การศศกษาระดวบกนอนประถม

ขอององงน ๆ

หลวกสอง บางแค กรยงเทพมหานคร

ศศกษาสจาหรวบเดขกปกตด

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

10160

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/โบนวส/
ไมนระบย
512190

310

ป.4, ป.6, ป.7-

1160100189111/ บรรจงภวทรน

56299

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ปวส., ปทส.

สจารวบไทย

การบรดการดอานอาหารองงน ๆ

นครพงตนททง ๗

ขอององงน ๆ

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ซศงงมดไดอจวดประเภทไวอในททงองน

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/

มหานคร 10170

แมนบอานและผผอปฏดบวตดงานททงเกทงยว

สววสดดการ:ททงพวก/ขศตนเงดนเดงอน/
โบนวส/ประกวนสวงคม

1

หญดง

20-45

26/4/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 20 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
512230

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

500

ม.3, ม.ศ.3-ป.ตรท,

0105538123684/ บรดษวท เฉลดมพระ

56101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน

เกทยรตด อยตสาหกรรม จจากวด

การบรดการดอานอาหารใน

นครพงตนททง ๗

สผง

คลองขวาง ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

ภวตตาคาร/รอานอาหาร

(บาท)
10

ไมนระบย

35-55

พนอครวว ; ผผอปรยงอาหาร
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย
512230

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

25/1/2561

นคร 10160
1

หญดง

25-35

พนอครวว ; ผผอปรยงอาหาร

450

ป.4, ป.6, ป.7-ม.3,

1101700078515/ รอานมามาดทดท

56103

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ม.ศ.3

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

การบรดการดอานอาหารโดย

นครพงตนททง ๗

10170

รอานอาหารแบบเคลงงอนททง

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/

4/4/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ขศตนเงดนเดงอน//
512230

1

ไมนระบย

25-45

พนอครวว ; ผผอปรยงอาหาร

9300

ป.4, ป.6, ป.7-

เดงอน

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/

3360600568131/ ครววแมนสวมฤทธดต

56101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

การบรดการดอานอาหารใน

นครพงตนททง ๗

มหานคร 10170

ภวตตาคาร/รอานอาหาร

12/6/2561

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ประกวนสวงคม
512230

320

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

3102200320811/ บอานคจารณ เลงอด 5/6/2561

56101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

เอก

หมผหมออดดน

การบรดการดอานอาหารใน

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:องงนๆ/ไมนระบย/

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ภวตตาคาร/รอานอาหาร

สววสดดการ:ไมนระบย/ขศตนเงดนเดงอน/

มหานคร 10170

1

หญดง

18-50

พนอครวว ; ผผอปรยงอาหาร

โบนวส/ประกวนสวงคม
512240

1

ไมนระบย

25-45

ผผอชนวยพนอครวว

9300

ป.4, ป.6, ป.7-

เดงอน

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/

3360600568131/ ครววแมนสวมฤทธดต

56101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

การบรดการดอานอาหารใน

นครพงตนททง ๗

มหานคร 10170

ภวตตาคาร/รอานอาหาร

13/6/2561

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ประกวนสวงคม
512320

310

ม.3, ม.ศ.3-ม.6,

0105538123684/ บรดษวท เฉลดมพระ

56101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ม.ศ.5

เกทยรตด อยตสาหกรรม จจากวด

การบรดการดอานอาหารใน

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

คลองขวาง ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

ภวตตาคาร/รอานอาหาร

สววสดดการ:///ไมนระบย

นคร 10160

หววหนอาพนวกงานเสรดฟ / กวปตวน

4

หญดง

18-30

25/1/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 21 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ

512320

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

310

ม.3, ม.ศ.3-ม.6,

1101700078515/ รอานมามาดทดท

56103

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ม.ศ.5

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

การบรดการดอานอาหารโดย

นครพงตนททง ๗

10170

รอานอาหารแบบเคลงงอนททง

(บาท)

1

หญดง

20-25

หววหนอาพนวกงานเสรดฟ / กวปตวน
เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

4/4/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ขศตนเงดนเดงอน//
512330

2

ไมนระบย

20-25

บรดกร, พนวกงานเสรดฟ

400

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

3520100663923/ กกวยเตทตยวเรงอ

56101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

เสอนทอง รวตนเดชพงษนเลดศ

การบรดการดอานอาหารใน

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

ภวตตาคาร/รอานอาหาร

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///
512330

7/5/2561

10170
310

ป.4, ป.6, ป.7-ม.6,

0105538123684/ บรดษวท เฉลดมพระ

56101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ม.ศ.5

เกทยรตด อยตสาหกรรม จจากวด

การบรดการดอานอาหารใน

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

คลองขวาง ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

ภวตตาคาร/รอานอาหาร

สววสดดการ:///ไมนระบย

นคร 10160

5

หญดง

18-25

บรดกร, พนวกงานเสรดฟ

512330

25/1/2561

320

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

3102200320811/ บอานคจารณ เลงอด 5/6/2561

56101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

เอก

หมผหมออดดน

การบรดการดอานอาหารใน

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:องงนๆ/ไมนระบย/

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ภวตตาคาร/รอานอาหาร

สววสดดการ:ไมนระบย///

มหานคร 10170

1

หญดง

18-50

บรดกร, พนวกงานเสรดฟ

512390

10

ไมนระบย

15-40

พนวกงานบรดการองงน ๆ

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105560048525/ บรดษวท เหรทยญ

ววน

ตรท, ประกาศนทย

ทองราชพฤกษน จจากวด

บวตรชวตนสผง

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///
522040
พนวกงานประจจาสถานทบรดการ
นตจามวน
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย

9/2/2561

46612

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงเชงตอเพลดงเหลว

นครพงตนททง ๗

46612

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงเชงตอเพลดงเหลว

นครพงตนททง ๗

10170
8

ไมนระบย

18-40

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105560048525/ บรดษวท เหรทยญ

ววน

ตรท, ประกาศนทย

ทองราชพฤกษน จจากวด

บวตรชวตนสผง

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร
10170

4/2/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 22 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
522090

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

310

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

0105553100606/ บรดษวท กรยงเทพ

27101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

เกทยรน รยนงเรงองแมคคานดค จจากวด

การผลดตมอเตอรนไฟฟฟาและ

นครพงตนททง ๗

สผง

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

เครงงองกจาเนดดไฟฟฟา

(บาท)
1

ชาย

30-45

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ
สดนคอาองงน ๆ
เงงงอนไข:ไมนระบย//

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

18/6/2561

มหานคร 10160

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
522090

2

หญดง

25-35

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

15000

อนยปรดญญา, ปกศ.

0105560166421/ บรดษวท เอขน.อารน.

เดงอน

9/5/2561

27320

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

ตอน, ปกศ.สผง-ป.ตรท,

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การผลดตสายไฟฟฟาและเคเบดล

สดนคอาองงน ๆ

ประกาศนทยบวตรชวตน

ปากคลองภาษทเจรดญ ภาษทเจรดญ

สจาหรวบงานไฟฟฟาและ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

สผง

กรยงเทพมหานคร 10160

อดเลขกทรอนดกสนองน ๆ

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105538090689/ บรดษวท เทคโน

บวตรชวตนสผง-ป.โท

สววสดดการ:///
522090

2

ไมนระบย

26-35

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

15000
เดงอน

28/2/2561

45301

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

เซล (เฟรยน) จจากวด

การขายสนงชดตนสนวนและ

สดนคอาองงน ๆ

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

มหานคร 10170

ยนตน

สววสดดการ:///ไมนระบย
522090

8

ไมนระบย

18-40

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105560048525/ บรดษวท เหรทยญ

ววน

ตรท, ประกาศนทย

ทองราชพฤกษน จจากวด

บวตรชวตนสผง

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

สดนคอาองงน ๆ
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

4/2/2561

46612

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงเชงตอเพลดงเหลว

นครพงตนททง ๗

10170

สววสดดการ://โบนวส/ไมนระบย
522090

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105540023110/ บรดษวท ยผโรเซทย

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

เทรดดดตง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

สดนคอาองงน ๆ

บางแคเหนงอ บางแค กรยงเทพมหา

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

นคร 10160

อยตสาหกรรม

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย

1

ไมนระบย

25-40

30000
เดงอน

12/2/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 23 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ

522090

2

ไมนระบย

22-35

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

15000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0105561010793/ บรดษวท ไดเจรดญ

45302

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

จจากวด

การขายปลทกชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

สผง

คลองขวาง ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

นคร 10160

ยนตน

สดนคอาองงน ๆ
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

21/5/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
522090

20

ไมนระบย

20-70

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

9300

ปวช., ปวท.-ป.โท

เดงอน

0105553000636/ บรดษวท ฟฟาอารท

7/3/2561

ณนตดต บรดลเลทงยน พรขอพเพอรนตทต จจากวด

สดนคอาองงน ๆ

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

มหานคร 10160

55101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

โรงแรม รทสอรนท และหอองชยด

นครพงตนททง ๗

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ไมนระบย
522090

1

ไมนระบย

25-35

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

12000

ปวส., ปทส.-ป.ตรท,

0105547013403/ บรดษวท ไมลน

45302

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

สโตน มอเตอรน จจากวด

การขายปลทกชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

สผง

หลวกสอง บางแค กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

10160

ยนตน

สดนคอาองงน ๆ
เงงงอนไข:สวมภาษณน//

7/1/2561

สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย
522090
พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ
สดนคอาองงน ๆ
เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/โบนวส/
ไมนระบย

1

ไมนระบย

25-35

10000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0105552073770/ บรดษวท พท สมารนท

47591

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

พลวส จจากวด

รอานขายปลทกเฟอรนนดเจอรน

นครพงตนททง ๗

สผง

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

ชนดดใชอในครววเรงอน

นคร 10160

2/5/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 24 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

9300

ม.3, ม.ศ.3-ปวส.,

0105531009771/ บรดษวท เจรด

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ปทส.

ญวดทยนเทรดดดตง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

นครพงตนททง ๗

สดนคอาองงน ๆ

อออมนออย กระทยนมแบน สมยทรสาคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

74130

อยตสาหกรรม

เงงงอนไข/สววสดดการ
522090

1

ไมนระบย

18-24

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

อวตราคนาจอาง

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

5/4/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
522090

1

ไมนระบย

25-40

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

10000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0105558077475/ บรดษวท อะโลฮนา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

มทเดทย จจากวด

สผง

บางแค บางแค กรยงเทพมหานคร

สดนคอาองงน ๆ
เงงงอนไข:สวมภาษณน//

9/5/2561

73101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

กดจกรรมของ บรดษวทโฆษณา

นครพงตนททง ๗

10160

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
522090

ปวช., ปวท.-ปวส.,

0105559198349/ บรดษวท เจซท มดรา

46319

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ปทส.

เคดล จจากวด

การขายสนงผลดตภวณฑนอาหาร

นครพงตนททง ๗

สดนคอาองงน ๆ

บางแค บางแค กรยงเทพมหานคร

องงน ๆ ซศงงมดไดอจวดประเภทไวอ

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

10160

ในททงองน

1

หญดง

18-35

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

12000
เดงอน

23/4/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
522090

15000

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105557034381/ บรดษวท แอท-ยทนสน 8/5/2561

86903

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

บวตรชวตนสผง-ป.ตรท,

จจากวด

กดจกรรมในหออง ปฏดบวตดการ

นครพงตนททง ๗

สดนคอาองงน ๆ

ประกาศนทยบวตรชวตน

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

ทางการแพทยน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

สผง

10170

ป.ตรท, ประกาศนทย

0105552090101/ บรดษวท เอขนไว

71201

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

บวตรชวตนสผง-ป.โท

แลขบ จจากวด

การทดสอบและวดเคราะหนการ

นครพงตนททง ๗

สดนคอาองงน ๆ

บางแค บางแค กรยงเทพมหานคร

ปฏดบวตดการทางกายภาพและ

เงงงอนไข:สวมภาษณน//ตจว

10160

เคมท

4

ไมนระบย

25-40

พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
522090
พนวกงานขาย และผผอนจาเสนอ

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย

15

ไมนระบย

25-45

15000
เดงอน

18/6/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 25 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

10000

ม.3, ม.ศ.3-ปวส.,

0735539001293/ บรดษวท เอ อท ยผ

43299

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ปทส.

อดนเตอรน เทรด จจากวด

การตดดตวตงสดงง กนอสรอางองงน ๆ

นครพงตนททง ๗

อาคาร (ทนอขนาดเลขก) ; ชนางซนอม

หลวกสอง บางแค กรยงเทพมหานคร

ซศงงมดไดอจวดประเภทไวอในททงองน

ทนอ ; ชนางประปา

10160

เงงงอนไข/สววสดดการ

713610

4

ชาย

20-39

ชนางวางทนอทวงวไปสจาหรวบงาน

อวตราคนาจอาง

เดงอน

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

29/5/2561

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/โบนวส/
ไมนระบย
713710

1

ชาย

25-40

ชนางไฟฟฟาทวงวไป

15000

ปวช., ปวท.-ป.ตรท,

0735539001293/ บรดษวท เอ อท ยผ

43299

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

อดนเตอรน เทรด จจากวด

การตดดตวตงสดงง กนอสรอางองงน ๆ

นครพงตนททง ๗

สผง

หลวกสอง บางแค กรยงเทพมหานคร

ซศงงมดไดอจวดประเภทไวอในททงองน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย
713710

29/5/2561

10160
1

ชาย

18-45

ชนางไฟฟฟาทวงวไป

450

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

1100700241601/ เอฟ แอนดน บท วา

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน
สผง

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/
สววสดดการ:ไมนระบย/ขศตนเงดนเดงอน/

47190

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ไรตทต

การขายปลทกสดนคอาองงน ๆ ใน

นครพงตนททง ๗

บางหวอา ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

รอานคอาทวงวไป

17/4/2561

นคร 10160

ไมนระบย/ไมนระบย
713750

6

ชาย

20-35

ชนางไฟฟฟาฝฝายบจารยงรวกษา

10000
เดงอน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//ตจว

ม.3, ม.ศ.3-ป.ตรท,

0105552090101/ บรดษวท เอขนไว

71201

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ประกาศนทยบวตรชวตน

แลขบ จจากวด

การทดสอบและวดเคราะหนการ

นครพงตนททง ๗

สผง

บางแค บางแค กรยงเทพมหานคร

ปฏดบวตดการทางกายภาพและ

10160

เคมท

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

18/6/2561

ไมนระบย
714230
ชนางพนนสทรถยนตน , ชนางสทรถยนตน
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ://ไมนระบย/ไมนระบย

3

ชาย

18-30

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0103556030275/ หอางหยอนสนวน

45203

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

จจากวด เพชรรวตนนนจากดจเจรดญ

การบจารยงรวกษายานยนตนทวงว

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

ไป

มหานคร 10160

7/6/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 26 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
721230

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0103556030275/ หอางหยอนสนวน

45203

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

จจากวด เพชรรวตนนนจากดจเจรดญ

การบจารยงรวกษายานยนตนทวงว

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

ไป

(บาท)
3

ชาย

18-30

ชนางเชงงอมโลหะดอวยไฟฟฟา
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///
721230

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

7/6/2561

มหานคร 10160
ปวช., ปวท.-ปวช.,

0105553140250/ บรดษวท กผกดลวค

43901

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ปวท.

คอนสตรวคชวงน จจากวด

การกนอสรอางฐาน ราก รวม

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา

ถศงการตอกเสาเขขม

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

นคร 11150

2

ชาย

22-40

ชนางเชงงอมโลหะดอวยไฟฟฟา

12000
เดงอน

7/3/2561

ระบย/ไมนระบย
722440

3

ชาย

19-35

ชนางขวดผดวโลหะ , พนวกงานเครงงอง

310

ป.4, ป.6, ป.7-

0105553104148/ บรดษวท อดนโนเวทท

ววน

ปวส., ปทส.

8/1/2561

90001

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

ฟ อารนท จจากวด

กดจกรรมการสรอางสรรคน

ขวดเงา

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

ศดลปะ

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

นคร 10160

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/โบนวส/
ไมนระบย
723120

2

ชาย

26-45

ชนางปรวบแตนงเครงงองยนตน ; ชนาง

9300

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105538090689/ บรดษวท เทคโน

45301

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

เซล (เฟรยน) จจากวด

การขายสนงชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

มหานคร 10170

ยนตน

ฟฟตเครงงองยนตน ;ชนางซนอมยาน
ยนตน

28/2/2561

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย
723120
ชนางปรวบแตนงเครงงองยนตน ; ชนาง
ฟฟตเครงงองยนตน ;ชนางซนอมยาน
ยนตน
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย

5

ชาย

25-50

400

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105534101686/ บรดษวท ซท.อารน.

45201

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

เค.เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การบจารยงรวกษาและการซนอม

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

ระบบเครงงองยนตนและชดตนสนวน

นคร 10160

ยานยนตน

1/1/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 27 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ

723120

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

12000

ปวช., ปวท.-

0105555183771/ บรดษวท

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

10795

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

อยตสาหกรรมนตจาแขขงไทย จจากวด

การผลดตนตจาแขขงเพงงอการบรด

นครพงตนททง ๗

ฟฟตเครงงองยนตน ;ชนางซนอมยาน

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

โภค

ยนตน

10170

4

ชาย

20-55

ชนางปรวบแตนงเครงงองยนตน ; ชนาง

เดงอน

13/6/2561

เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ไมนระบย
723190

5

ชาย

18-45

ชนางซนอมเครงงองจวกรกลและยาน

320

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105534101686/ บรดษวท ซท.อารน.

45201

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

เค.เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การบจารยงรวกษาและการซนอม

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

ระบบเครงงองยนตนและชดตนสนวน

นคร 10160

ยานยนตน

ยนตนองน ๆ
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

1/1/2561

สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย
723310

2

ชาย

25-55

ชนางซนอมและปรวบแตนงเครงงองจวกร

450

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105537061359/ บรดษวท ศดษชยา

46695

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

จจากวด

การขายสนงของเสทยและเศษ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ววสดยเพงงอนจากลวบมาใชอใหมน

กลทวงวไป
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

26/10/2558

มหานคร 10170

สววสดดการ:///ไมนระบย
741520

9300

ม.3, ม.ศ.3-ปวส.,

0107536000633/0069 บรดษวท บดบก

47190

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ปทส.

ซท ซผเปอรนเซขนเตอรน จจากวด (มหาชน)

การขายปลทกสดนคอาองงน ๆ ใน

นครพงตนททง ๗

คยณภาพอาหาร ผวกและผลไมอ

(สาขาเพชรเกษม1)

รอานคอาทวงวไป

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

หลวกสอง บางแค กรยงเทพมหานคร

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10160

2

ไมนระบย

20-35

ผผอควดแยกและจวดระดวบชวตน

22/5/2561

ไมนระบย
743690
ชนางเยขบ ชนางปปก และผผอปฏดบวตด
งานททงเกทงยวขอององงน ๆ
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย

2

หญดง

18-45

350

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105547001260/ บรดษวท เอกศดรด

43301

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

โฮม เดคคอรนเรชวงน จจากวด

การตดดตวตงสนวนประกอบ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

บางแคเหนงอ บางแค กรยงเทพมหา

อาคารและการตกแตนงภายใน

นคร 10160

16/4/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 28 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ

743690

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105546033699/ บรดษวท เค ทผ เค

13131

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

อยตสาหกรรม จจากวด

การขจวดไขมวนและสดงงสกปรก

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

การฟอกขาว และการยออมสท

(บาท)

10

ไมนระบย

18-45

ชนางเยขบ ชนางปปก และผผอปฏดบวตด
งานททงเกทงยวขอององงน ๆ
เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

26/4/2561

มหานคร 10160

สววสดดการ:///ไมนระบย
813160

310

ม.3, ม.ศ.3-ปวส.,

0105553104148/ บรดษวท อดนโนเวทท

90001

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ปทส.

ฟ อารนท จจากวด

กดจกรรมการสรอางสรรคน

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:ทดสอบปฏดบวตดจรดง//

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

ศดลปะ

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย//ไมนระบย

นคร 10160

2

ชาย

20-35

พนวกงานคยมเครงงองปปปน

817130

1

ชาย

20-35

ผผอควบคยมเครงงองจวกรในการ

310

ม.6, ม.ศ.5-ปวส.,

0105553104148/ บรดษวท อดนโนเวทท

ววน

ปทส.

2/1/2561

2/1/2561

90001

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

ฟ อารนท จจากวด

กดจกรรมการสรอางสรรคน

ประกอบชดตนสนวนแบบกศงงอวตโนมวตด

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

ศดลปะ

เงงงอนไข:ทดสอบปฏดบวตดจรดง//

นคร 10160

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย//ไมนระบย
821120

1

ชาย

30-45

ผผอควบคยมเครงงองกลศง (งานโลหะ) ,

310

ม.3, ม.ศ.3-ปวส.,

0105553100606/ บรดษวท กรยงเทพ

ววน

ปทส.

18/6/2561

27101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

เกทยรน รยนงเรงองแมคคานดค จจากวด

การผลดตมอเตอรนไฟฟฟาและ

ชนางกลศง (แบบฐานหมยน , คงททง)

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

เครงงองกจาเนดดไฟฟฟา

เงงงอนไข:ไมนระบย//

มหานคร 10160

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
828110

310

ม.3, ม.ศ.3-ปวส.,

0105553100606/ บรดษวท กรยงเทพ

27101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ปทส.

เกทยรน รยนงเรงองแมคคานดค จจากวด

การผลดตมอเตอรนไฟฟฟาและ

นครพงตนททง ๗

ตดดตวตงเครงงองจวกร

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

เครงงองกจาเนดดไฟฟฟา

เงงงอนไข:ไมนระบย//

มหานคร 10160

ชนางประกอบเครงงองจวกรกล , ชนาง

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย

1

ไมนระบย

30-45

18/6/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 29 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
828220

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

310

ม.3, ม.ศ.3-ป.ตรท,

0105553100606/ บรดษวท กรยงเทพ

27101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน

เกทยรน รยนงเรงองแมคคานดค จจากวด

การผลดตมอเตอรนไฟฟฟาและ

นครพงตนททง ๗

สผง

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

เครงงองกจาเนดดไฟฟฟา

(บาท)
1

ไมนระบย

30-45

ชนางประกอบอยปกรณนชดตนสนวนทาง
ไฟฟฟา (มอเตอรน, ไดนาโม , หมออ
แปลงไฟฟฟา, เครงงองใชอสจานวกงาน

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

18/6/2561

มหานคร 10160

, เครงงองใชอในบอานเรงอน ,ลดฟทน,
แยกควบคยมไฟฟฟา)
เงงงอนไข:ไมนระบย//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
832210

1

ชาย

20-25

พนวกงานขวบรถยนตน

9200

ป.4, ป.6, ป.7-

6/5/2561

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

ญวดทยนเทรดดดตง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

อออมนออย กระทยนมแบน สมยทรสาคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

สววสดดการ:///

74130

อยตสาหกรรม

832210

เดงอน

0105531009771/ บรดษวท เจรด

1

ชาย

25-45

พนวกงานขวบรถยนตน

12000
เดงอน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

ม.3, ม.ศ.3-ป.ตรท,

0735548000989/ บรดษวท โตโย

ประกาศนทยบวตรชวตน

แฟชวงน มดลสน จจากวด

สผง

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา

สววสดดการ:///ไมนระบย
832210

1

ชาย

25-45

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/โบนวส/
ไมนระบย

นครพงตนททง ๗

46205

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105558191260/ บรดษวท ฟอรนเรส

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

เทอรน-เอช จจากวด

การขายสนงดอกไมอ ตอนไมอ

บวตรชวตนสผง

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

และเมลขดพวนธยนพงช

สววสดดการ:/ไมนระบย//ไมนระบย

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงดอาย และผอา

15000

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

พนวกงานขวบรถยนตน

46411

นคร 11150

พนวกงานขวบรถยนตน

832210

18/4/2561

6/3/2561

นคร 10160
1

ชาย

25-35

12000

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105552073770/ บรดษวท พท สมารนท

47591

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

พลวส จจากวด

รอานขายปลทกเฟอรนนดเจอรน

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

ชนดดใชอในครววเรงอน

นคร 10160

2/5/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 30 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
832210

1

ชาย

18-35

พนวกงานขวบรถยนตน

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

12000

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105559198349/ บรดษวท เจซท มดรา

46319

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

เคดล จจากวด

การขายสนงผลดตภวณฑนอาหาร

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

บางแค บางแค กรยงเทพมหานคร

องงน ๆ ซศงงมดไดอจวดประเภทไวอ

10160

ในททงองน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

23/4/2561

ไมนระบย
832210

ม.6, ม.ศ.5-ปวส.,

0105536034072/ บรดษวท เจมอน

46691

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ปทส.

จจากวด

การขายสนงเคมทภวณฑนทาง

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

อยตสาหกรรม

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10170

1

ชาย

25-35

พนวกงานขวบรถยนตน

11000
เดงอน

15/2/2561

ไมนระบย
832210

47595

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

กวด เซอาทนอทสตน โอเอ

รอานขายปลทกเครงงองใชอไฟฟฟา

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

ชนดดในครววเรงอน

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10160

2

ชาย

20-40

พนวกงานขวบรถยนตน

310

ม.3, ม.ศ.3-

ววน

0103537036654/ หอางหยอนสนวนจจา

12/6/2561

ไมนระบย
832210

ม.3, ม.ศ.3-ปวส.,

0105553140250/ บรดษวท กผกดลวค

43901

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ปทส.

คอนสตรวคชวงน จจากวด

การกนอสรอางฐาน ราก รวม

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา

ถศงการตอกเสาเขขม

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

นคร 11150

2

ชาย

25-50

พนวกงานขวบรถยนตน

12000
เดงอน

7/3/2561

ระบย/ไมนระบย
832210

10795

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

อยตสาหกรรมนตจาแขขงไทย จจากวด

การผลดตนตจาแขขงเพงงอการบรด

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

โภค

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

10170

พนวกงานขวบรถยนตน

ระบย/ไมนระบย

8

ชาย

20-55

9300
เดงอน

ป.4, ป.6, ป.7-

0105555183771/ บรดษวท

13/6/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 31 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
832210

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105542058549/ บรดษวท ซดง สงอ

ววน

ตรท, ประกาศนทย

ไตอ อดมปอรนตเอขกซนปอรนต (ไทย

บวตรชวตนสผง

แลนดน)

(บาท)
1

ชาย

24-45

พนวกงานขวบรถยนตน
เงงงอนไข:สวมภาษณน/ทดลองงาน/
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

ไมนระบย

10170

832210

1

ชาย

18-45

พนวกงานขวบรถยนตน

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

17/1/2561

46900

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงสดนคอาทวงวไป

นครพงตนททง ๗

450

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

1100700241601/ เอฟ แอนดน บท วา

47190

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน

ไรตทต

การขายปลทกสดนคอาองงน ๆ ใน

นครพงตนททง ๗

สผง

บางหวอา ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

รอานคอาทวงวไป

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/
สววสดดการ:ไมนระบย/ขศตนเงดนเดงอน/

27/5/2561

นคร 10160

ไมนระบย/ไมนระบย
832210

2

ชาย

25-40

พนวกงานขวบรถยนตน

12000
เดงอน

ป.4, ป.6, ป.7-ม.3,

0105522007311/ บรดษวท อดนเตอรน

ม.ศ.3

เนชวงนแนลฟลาวเวอรน จจากวด

เงงงอนไข:องงนๆ//

บางพรม ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10170

7/1/2561

01193

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การปลผกกลอวยไมอ

นครพงตนททง ๗

ไมนระบย
832420

1

ชาย

25-45

พนวกงานขวบรถบรรทยกและรถตผอ

15000

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105558191260/ บรดษวท ฟอรนเรส

46205

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

เทอรน-เอช จจากวด

การขายสนงดอกไมอ ตอนไมอ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

และเมลขดพวนธยนพงช

ขนาดใหญน
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

6/3/2561

นคร 10160

สววสดดการ:/ไมนระบย//ไมนระบย
832420
พนวกงานขวบรถบรรทยกและรถตผอ
ขนาดใหญน
เงงงอนไข:สวมภาษณน//ตจว
สววสดดการ:///ไมนระบย

2

ชาย

20-60

500

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105537061359/ บรดษวท ศดษชยา

46695

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

จจากวด

การขายสนงของเสทยและเศษ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ววสดยเพงงอนจากลวบมาใชอใหมน

มหานคร 10170

6/2/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 32 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

600

ป.4, ป.6, ป.7-ม.6,

0105553140250/ บรดษวท กผกดลวค

43901

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ม.ศ.5

คอนสตรวคชวงน จจากวด

การกนอสรอางฐาน ราก รวม

นครพงตนททง ๗

ขนาดใหญน

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา

ถศงการตอกเสาเขขม

เงงงอนไข:สวมภาษณน//ตจว

นคร 11150

เงงงอนไข/สววสดดการ
832420

อวตราคนาจอาง
(บาท)

2

ชาย

25-50

พนวกงานขวบรถบรรทยกและรถตผอ

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

15/4/2561

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ไมนระบย
913130

1

ชาย

20-35

คนงานทจาความสะอาด

320

ป.4, ป.6, ป.7-ม.6,

0105544098904/ บรดษวท เคเอ เพา

ววน

ม.ศ.5

22/1/2561

16210

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

เวอรน จจากวด

การผลดตแผนนไมอบาง และ

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ผลดตภวณฑนไมอ

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

มหานคร 10170

ไมนระบย
913130

5

ไมนระบย

18-45

คนงานทจาความสะอาด

400

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105551125121/ บรดษวท โปรเกรส

ววน

ตรท, ประกาศนทย
บวตรชวตนสผง

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

47593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ชวงน เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

รอานขายปลทกอยปกรณนไฟฟฟา

นครพงตนททง ๗

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

สจาหรวบใหอแสงสวนาง

22/1/2561

มหานคร 10160

ไมนระบย
915120

2

ไมนระบย

20-35

พนวกงานสนงหนวงสงอ

350

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105534101686/ บรดษวท ซท.อารน.

45201

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

เค.เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การบจารยงรวกษาและการซนอม

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

ระบบเครงงองยนตนและชดตนสนวน

นคร 10160

ยานยนตน

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน

1/1/2561

ระบย
931330
แรงงานกนอสรอางอาคาร สดงงปลผก
สรอางตนาง ๆ
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ไมนระบย

20

ไมนระบย

18-55

9300

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105553000636/ บรดษวท ฟฟาอารท

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

ณนตดต บรดลเลทงยน พรขอพเพอรนตทต จจากวด

บวตรชวตนสผง

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ
มหานคร 10160

7/3/2561

55101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

โรงแรม รทสอรนท และหอองชยด

นครพงตนททง ๗

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 33 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ

932130

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

310

ป.4, ป.6, ป.7-

0105532024919/ บรดษวท ไทยเพขท

ววน

ปวส., ปทส.

อยตสาหกรรม จจากวด

(บาท)

10

หญดง

20-35

แรงงานดอานการผลดต
เงงงอนไข:สวมภาษณน//

หนองแขม หนองแขม กรยงเทพมหา

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

นคร 10160

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

7/1/2561

22220

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การผลดตบรรจยภวณฑนพลาสตดก

นครพงตนททง ๗

ไมนระบย
932220

ม.3, ม.ศ.3-ปวส.,

0105561010793/ บรดษวท ไดเจรดญ

45302

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ปทส.

จจากวด

การขายปลทกชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

คลองขวาง ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

อยปกรณนเสรดมใหมนของยาน

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

นคร 10160

ยนตน

1

ชาย

22-34

แรงงานบรรจย

12000
เดงอน

21/5/2561

ไมนระบย
932290

2

ไมนระบย

21-45

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

380

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0107553000140/ บรดษวท แกรททด

46691

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

ทผด อดนฟฟนดท จจากวด (มหาชน)

การขายสนงเคมทภวณฑนทาง

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

อยตสาหกรรม

แรงงานทวงวไป
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

13/2/2561

มหานคร 10170

สววสดดการ:///
932290

10

ไมนระบย

18-40

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105560048525/ บรดษวท เหรทยญ

ววน

ตรท, ประกาศนทย

ทองราชพฤกษน จจากวด

บวตรชวตนสผง

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

แรงงานทวงวไป
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

7/2/2561

46612

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงเชงตอเพลดงเหลว

นครพงตนททง ๗

46411

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงดอาย และผอา

นครพงตนททง ๗

10170

สววสดดการ:///
932290
แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,
แรงงานทวงวไป
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย

1

ไมนระบย

20-35

9000

ม.3, ม.ศ.3-ป.ตรท,

0735548000989/ บรดษวท โตโย

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

แฟชวงน มดลสน จจากวด

สผง

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา
นคร 11150

18/4/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 34 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
932290

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

350

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105547001260/ บรดษวท เอกศดรด

43301

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

โฮม เดคคอรนเรชวงน จจากวด

การตดดตวตงสนวนประกอบ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

บางแคเหนงอ บางแค กรยงเทพมหา

อาคารและการตกแตนงภายใน

(บาท)
2

ชาย

18-45

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,
แรงงานทวงวไป
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

16/4/2561

นคร 10160

สววสดดการ:///ไมนระบย
932290

2

ชาย

25-55

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

400

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105537061359/ บรดษวท ศดษชยา

46695

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

จจากวด

การขายสนงของเสทยและเศษ

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ววสดยเพงงอนจากลวบมาใชอใหมน

แรงงานทวงวไป
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

26/10/2558

มหานคร 10170

สววสดดการ:///ไมนระบย
932290

3

ชาย

18-30

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

9300

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

0105547084068/ บรดษวท อทดทซท เนท

62090

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ประกาศนทยบวตรชวตน

จจากวด

กดจกรรมการบรดการ

นครพงตนททง ๗

สผง

อออมนออย กระทยนมแบน สมยทรสาคร

เทคโนโลยทสารสนเทศและ

74130

คอมพดวเตอรนองน ๆ

แรงงานทวงวไป
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

20/5/2561

สววสดดการ:///ไมนระบย
932290

310

ม.3, ม.ศ.3-ป.ตรท,

0105560172412/ บรดษวท บยญเผย

45403

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน

เจรดญ จจากวด

การขายปลทกชดตนสนวนและ

นครพงตนททง ๗

สผง

บางพรม ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

อยปกรณนเสรดมใหมนของ

10170

จวกรยานยนตน

3102200320811/ บอานคจารณ เลงอด 5/6/2561

56101

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

หมผหมออดดน

การบรดการดอานอาหารใน

นครพงตนททง ๗

แรงงานทวงวไป

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ภวตตาคาร/รอานอาหาร

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

มหานคร 10170

3

ไมนระบย

25-45

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,
แรงงานทวงวไป
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/

15/3/2561

สววสดดการ:///ไมนระบย
932290
แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

สววสดดการ:ไมนระบย///

1

หญดง

18-50

320
ววน

ป.4, ป.6, ป.7-ป.โท

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 35 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ
932290

อวตราคนาจอาง
(บาท)

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

ป.4, ป.6, ป.7-

0105551125121/ บรดษวท โปรเกรส

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

47593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ชวงน เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

รอานขายปลทกอยปกรณนไฟฟฟา

นครพงตนททง ๗

แรงงานทวงวไป

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

สจาหรวบใหอแสงสวนาง

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

มหานคร 10160

5

ชาย

18-45

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

400

วยฒดการศศกษา

ววน

22/1/2561

สววสดดการ:/ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย
932290

1

ชาย

18-24

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

310

ป.4, ป.6, ป.7-

0105531009771/ บรดษวท เจรด

ววน

ปวส., ปทส.

5/4/2561

46593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

ญวดทยนเทรดดดตง จจากวด

การขายสนงเครงงองจวกรและ

แรงงานทวงวไป

อออมนออย กระทยนมแบน สมยทรสาคร

อยปกรณนเพงงอใชอในงาน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

74130

อยตสาหกรรม

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
932290

310

ม.3, ม.ศ.3-ปวส.,

0105560166421/ บรดษวท เอขน.อารน.

27320

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ปทส.

เอขนจดเนทยรดงง จจากวด

การผลดตสายไฟฟฟาและเคเบดล

นครพงตนททง ๗

แรงงานทวงวไป

ปากคลองภาษทเจรดญ ภาษทเจรดญ

สจาหรวบงานไฟฟฟาและ

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

กรยงเทพมหานคร 10160

อดเลขกทรอนดกสนองน ๆ

1

ชาย

20-35

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

28/1/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
932290

1

หญดง

18-30

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

400

ม.6, ม.ศ.5-ป.ตรท,

0105559049173/ บรดษวท พทบทเค

32111

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ประกาศนทยบวตรชวตน

ซดลเวอรน จจากวด

การผลดตเครงงองประดวบจาก

นครพงตนททง ๗

สผง

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

อวญมณทและโลหะมทคนา

แรงงานทวงวไป
เงงงอนไข:สวมภาษณน//

8/3/2561

10170

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
932290

47595

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

กวด เซอาทนอทสตน โอเอ

รอานขายปลทกเครงงองใชอไฟฟฟา

นครพงตนททง ๗

แรงงานทวงวไป

บางไผน บางแค กรยงเทพมหานคร

ชนดดในครววเรงอน

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

10160

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย

2

ไมนระบย

20-40

310
ววน

ปวช., ปวท.-

0103537036654/ หอางหยอนสนวนจจา

12/6/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 36 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

เงงงอนไข/สววสดดการ

932290

อวตราคนาจอาง

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

(บาท)

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

9300

ป.4, ป.6, ป.7-

0105555183771/ บรดษวท

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

10795

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

อยตสาหกรรมนตจาแขขงไทย จจากวด

การผลดตนตจาแขขงเพงงอการบรด

นครพงตนททง ๗

แรงงานทวงวไป

ตลดงงชวน ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

โภค

เงงงอนไข:สวมภาษณน//

10170

10

ชาย

20-55

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

เดงอน

13/6/2561

สววสดดการ:ไมนระบย/ไมนระบย/ไมน
ระบย/ไมนระบย
932290

4

ไมนระบย

18-38

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

2220500017047/ องคนชาย

ววน

ตรท, ประกาศนทย
บวตรชวตนสผง

500

ป.4, ป.6, ป.7-

3110200028573/ รอาน นายแมน

16210

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ปวส., ปทส.

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

การผลดตแผนนไมอบาง และ

นครพงตนททง ๗

10170

ผลดตภวณฑนไมอ

แรงงานทวงวไป

10712

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

การผลดตขนมปปงกรอบและ

นครพงตนททง ๗

10170

ผลดตภวณฑนขนมอบกรอบองงน ๆ

22/2/2561

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ทดลองงาน/
สววสดดการ:ททงพวก/ขศตนเงดนเดงอน/
โบนวส/ไมนระบย
932290

2

ชาย

20-30

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,
แรงงานทวงวไป

14/2/2561

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ทดลองงาน/
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/โบนวส/
ประกวนสวงคม
932290

10

ไมนระบย

19-40

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105542058549/ บรดษวท ซดง สงอ

ววน

ตรท, ประกาศนทย

ไตอ อดมปอรนตเอขกซนปอรนต (ไทย

บวตรชวตนสผง

แลนดน)

แรงงานทวงวไป
เงงงอนไข:สวมภาษณน/ทดลองงาน/

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

10170

17/1/2561

46900

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงสดนคอาทวงวไป

นครพงตนททง ๗

ไมนระบย
932290
แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,
แรงงานทวงวไป
เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย

5

ชาย

18-45

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105546033699/ บรดษวท เค ทผ เค

13131

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ตรท, ประกาศนทย

อยตสาหกรรม จจากวด

การขจวดไขมวนและสดงงสกปรก

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

การฟอกขาว และการยออมสท

มหานคร 10160

26/4/2561

UC6338

ประกาศตจาแหนนงงานวนาง

ววนททง 21/03/2561

หนนวยงาน สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหานครพงตนททง ๗

หนอา 37 จาก 37

9:33

ววนททง 1/10/2560 - 21/3/2561
วยฒดการศศกษา ทยกวยฒดการศศกษา(รวมททงไมนระบยวยฒดฯดอวย)
ชงงอตจาแหนนงงาน

จจานวน

เพศ

อายย (ปป)

วยฒดการศศกษา

รหวส - ชงงอและททงตวตง

/รหวสออางอดง

สถานประกอบการ

310

ป.4, ป.6, ป.7-

1160100189111/ บรรจงภวทรน

56299

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

เดงอน

ปวส., ปทส.

สจารวบไทย

การบรดการดอานอาหารองงน ๆ

นครพงตนททง ๗

แรงงานทวงวไป

ศาลาธรรมสพนน ทวทววฒนา กรยงเทพ

ซศงงมดไดอจวดประเภทไวอในททงองน

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/

มหานคร 10170

เงงงอนไข/สววสดดการ

932290

อวตราคนาจอาง
(บาท)

1

หญดง

20-45

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

ววนหมดอายย

ประเภทกดจการ

สจก/สจจ.
ททงตดดตนอ

26/4/2561

สววสดดการ:ททงพวก/ขศตนเงดนเดงอน/
โบนวส/ประกวนสวงคม
932290

2

ชาย

20-40

แรงงานในดอานการผลดตตนาง ๆ ,

350

ป.4, ป.6, ป.7-

1340400112987/ ทท เอขน ทท การ

ววน

ปวส., ปทส.

6/2/2561

47593

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา
นครพงตนททง ๗

ไฟฟฟา

รอานขายปลทกอยปกรณนไฟฟฟา

แรงงานทวงวไป

บางดอวน ภาษทเจรดญ กรยงเทพมหา

สจาหรวบใหอแสงสวนาง

เงงงอนไข:องงนๆ//

นคร 10160

สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/
ไมนระบย
933390

1

ชาย

20-35

ผผอขนสนงสดนคอาองงนๆ

350

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0735548000989/ บรดษวท โตโย

ววน

ตรท, ประกาศนทย

แฟชวงน มดลสน จจากวด

บวตรชวตนสผง

ทวทววฒนา ทวทววฒนา กรยงเทพมหา

เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///ไมนระบย
933390

1

ชาย

20-40

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0105542058549/ บรดษวท ซดง สงอ

ววน

ตรท, ประกาศนทย

ไตอ อดมปอรนตเอขกซนปอรนต (ไทย

บวตรชวตนสผง

แลนดน)

เงงงอนไข:สวมภาษณน/ไมนระบย/
สววสดดการ:ททงพวก/ไมนระบย/ไมนระบย/

ฉดมพลท ตลดงงชวน กรยงเทพมหานคร

ไมนระบย

10170

ผผอฝฝกงาน
เงงงอนไข:ไมนระบย/ไมนระบย/
สววสดดการ:///

46411

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงดอาย และผอา

นครพงตนททง ๗

46900

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

การขายสนงสดนคอาทวงวไป

นครพงตนททง ๗

นคร 11150

ผผอขนสนงสดนคอาองงนๆ

T

18/4/2561

3

ชาย

18-30

2/5/2561

310

ป.4, ป.6, ป.7-ป.

0103556030275/ หอางหยอนสนวน

45203

สจานวกงานจวดหางานกรยงเทพมหา

ววน

ตรท, ประกาศนทย

จจากวด เพชรรวตนนนจากดจเจรดญ

การบจารยงรวกษายานยนตนทวงว

นครพงตนททง ๗

บวตรชวตนสผง

หนองคอางพลผ หนองแขม กรยงเทพ

ไป

มหานคร 10160

7/6/2561

