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ประเภทงาน 

งานบญัชี งานตรวจสอบบญัช ี

  งาน Credit Control ควบคมุเครดติ 

  งานบญัช ี 

  งานภาษ ี

  งานบญัชอีืEนๆ 

งานธรุการและทรพัยากรบคุคล  งานธรุการ งานการจดัการทั Eวไป 

  งานบรหิารคา่จา้งและผลตอบแทน 

  งานแรงงานสมัพนัธ ์

  งานสรรหาบุคลากร 

  งานเลขานุการ งาน Personal Assistant ผูช้ว่ยสว่นตวั 

  งานฝึกอบรม 

  งานธรุการอืEนๆ งานบุคคลอืEนๆ 

งานธนาคาร งานการเงิน งานวเิคราะหก์ารลงทนุ 

  งาน Bancassurance 

  งานบรกิารลกูคา้องคก์ร 

  งานทีEปรกึษาการเงนิลกูคา้องคก์ร 

  งานวเิคราะหส์นิเชืEอ งานอนุมตัสินิเชืEอ 

  งานเรง่รดัหนี^สนิ 

  งานเงนิทนุหลกัทรพัย ์

  งานบรกิารดา้นการเงนิ 

  งานบรหิารกองทนุ 

  งานลงทนุ 

  งานสนิเชืEอ 

  งานรบัจาํนอง 

  งานธนาคาร Private Banking – บรกิารสว่นบุคคล 



 

 
งานธนาคาร งานการเงิน  งานบรหิารความเสีEยง 

  การธนาคาร Retail Banking - บรกิารลกูคา้รายยอ่ย 

  งาน Treasury 

  งานบรหิารความมั Eงคั Eง 

  งานธนาคารอืEนๆ 

งานสขุภาพ งานโภชนาการ  
งานความงาม 

งานสปาบาํบดั งานฟิตเนส งานกฬีา งานสนัทนาการ 

  งานกฬีาอืEนๆ 

งานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม 

  งานก่อสรา้ง งานควบคมุอาคาร 

  งานโยธา งานโครงสรา้ง 

งานออกแบบ งานออกแบบแฟชั Eน 

  งานกราฟิก 

  งานออกแบบผลติภณัฑ ์

  งานออกแบบตกแต่งภายใน 

  งานออกแบบมลัตมิเีดยี 

  งานออกแบบการจดัวางสนิคา้ 

  งานออกแบบเวบ็ไซต ์

 งานออกแบบอืEนๆ 

งานอีคอมเมิรซ์ งาน Software Development 

 บรหิารผลติภณัฑ ์/ นกัวเิคราะหธ์รุกจิ 

 งานการตลาด – Product Management 

 งาน Business Development 

 งาน Supply Chain 
 

งานอคีอมเมริซ์อืEนๆ 

งานการศึกษา งานวิชาการ งานอาจารย ์

  งานบรรณารกัษ ์

  งานคร ู

  งานสอนพเิศษ 

  อืEนๆ 

งานวิศวกรรม งานวศิวกรรมเคม ี

  งานวศิวกรไฟฟ้า งานวศิวกรอเิลก็ทรอนิกส ์

  งานวศิวกรพลงังาน 



 

งานวิศวกรรม  งานวศิวกรโครงการ 

  งานวศิวกรสิ-งแวดลอ้ม งาน จป 

  งานวศิวกรรมอุตสาหการ 

  งานวศิวกรซ่อมบาํรงุ 

  งานวศิวกรการผลติ งานวศิวกรโรงงาน 

  งานวศิวกรเครื-องกล 

  งานวศิวกรโทรคมนาคม 

  งานวศิวะอื-นๆ 

งานท่องเที0ยว งานโรงแรม งาน F&B 
อาหารและเครื0องดื0ม 

งาน F&B อาหารและเครื-องดื-ม 

  งานบรหิารการโรงแรม 

  งาน Operation 

  งานทวัร ์งานบรษิทัทวัร ์

  งานทอ่งเที-ยวอื-นๆ 

งานไอที งาน Application Network 

  งาน Software 

  งาน Database 

  งาน Hardware 

  งานดแูลเวบ็ไซต ์งาน SEO 

  งาน IT Audit 

  งาน MIS 

  งาน IT Project 

  งาน Mobile งาน Wireless Communications 

  งานดแูลระบบ Network 

  งาน IT Security 

  งานโปรแกรมเมอร ์

  งาน IT Support 

  งานที-ปรกึษาไอท ี

  งาน Software Tester 

  งาน ออกแบบ UI/UX 

  งานไอทอีื-นๆ 

งานประกนัภยั งานนกัสถติกิารประกนัภยั 

  งานเจา้หน้าที-สนิไหมทดแทน 

  งานตวัแทนประกนัภยั 



 

งานประกนัภยั  งาน Underwriter เจา้หน้าที-พจิารณารบัประกนั  

  งานประกนัอื-นๆ 

งานบริหาร งานบรหิารทั -วไป 

  งานผูบ้รหิารระดบัสงู 

  งานผูจ้ดัการฝึกหดั 

งานการผลิต งานผลติเสืxอผา้ สิ-งทอ 

  งานผลติทั -วไป 

  งานผลติอญัมณ ีเครื-องประดบั 

  งานผลติทั -วไป / ฝ่ายผลติ 

  งานพมิพ ์

  งานพฒันาสนิคา้ 

  งานวางแผนการ งานควบคมุการผลติ 

  งานตรวจสอบคณุภาพ 

  งานผลติอื-นๆ 

งานการตลาด งาน PR งานการตลาดดจิทิลั 

  งานบรหิารการตลาด 

  งานบรหิารแบรนดส์นิคา้ งานบรหิารตราสนิคา้ 

  งานการตลาดทางตรง 

  งานการตลาดทั -วไป 

  งานวจิยัการตลาด 

  งานสื-อสารการตลาด 

  งาน Copy Writer 

  งานอเีวน้ท ์

  งานประชาสมัพนัธท์ั -วไป 

  งานการตลาดอื-นๆ 

สื0อและการโฆษณา งานบรรณาธกิาร งานขา่ว 

  งานวทิยโุทรทศัน์ 

  งานครเีอทฟี 

  งานชา่งภาพ งานตดัต่อ 

  งานสื-อสิ-งพมิพ ์

  งานผลติสื-อ 

  งานวางกลยทุธโ์ฆษณา 

  งานโฆษณาอื-นๆ 

บริการด้านการแพทย ์ งานแพทย ์งานศลัยแพทย ์



 

  งานเทคนิคการแพทย ์

  งานพยาบาล 

  งานเภสชักรรม 

  งานแพทยเ์ฉพาะทาง 

  งานสตัวแพทย ์

  งานแพทยอ์ื-นๆ 

งานจดัซืOอ งานจดัซืxอเสืxอผา้ 

  งานจดัซืxอเครื-องใชใ้นครวัเรื-อน 

  งานจดัซืxอ งานจดัหา 

  งานจดัซืxออุตสาหกรรม 

  งานจดัซืxออื-นๆ 

งานบริการเฉพาะทาง งานวเิคราะหธ์รุกจิ งานวเิคราะหข์อ้มลู 

  งานที-ปรกึษาทางธรุกจิ 

  งานกฎหมาย 

  งานลา่ม งานแปลภาษา 

งานอสงัหาริมทรพัย ์ งานที-ปรกึษาทางอสงัหารมิทรพัย ์

  งานบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

  งานอสงัหารมิทรพัยอ์ื-นๆ 

งานราชการ งานบริการสาธารณะ   งานราชการ 

  งานราชการทหาร 

  งานบรกิารสงัคม 

  งานสาธารณูปโภค 

งานขาย งานบริการ งานพฒันาธรุกิจ งานขาย / ดแูลลกูคา้ 

  งานพฒันาธรุกจิ 

  งาน Call Center 

  งานจดัจาํหน่าย 

  งานบรกิารลกูคา้ 

  งานขายตรง 

  งานขายปลกี 

  งานบรหิารการขาย 

  งานธรุการฝ่ายขาย 

  งาน Sales Engineer 

  งานขายทางโทรศพัท ์

 งานขาย งานบริการ งานพฒันาธรุกิจ งานขายสง่ 



 

  งานขายอื-นๆ 

งานวิทยาศาสตร ์งาน Lab 
งานวิจยัและพฒันา 

งานเทคโนโลยชีวีภาพ 

  งานเคม ี

  งานพลงังาน ทรพัยากรธรรมชาต ินํxามนัและก๊าซ 

  งานวทิยาศาสตรส์ิ-งแวดลอ้ม งานบรหิารจดัการของเสยี 

  งาน Food Science 

  งาน Lab 

  งานวทิยาศาสตรช์วีภาพ 

  งานวจิยั งานพฒันา 

งานโทรคมนาคม งานวศิวกรโทรคมนาคมระบบ GSM 

  งานผูด้แูลระบบเครอืขา่ย 

  งานวศิวกรดแูลและบาํรงุรกัษษระบบ 

  งานผูด้แูลและวางแผนคลื-นความถี-วทิย ุ

  งานวศิวกรชมุสาย 

  งานผูด้แูลระบบโทรคมนาคม 

  งานวศิวกรดรูะบบโทรคมนาคม 

  งานผูร้กัษาความปลอดภยัระบบโทรคมนาคม 

  งานผูด้แูลและแกไ้ขระบบโทรคมนาคม 

  งานโทรคมนาคมอื-นๆ 

งานขนส่ง งานการบนิ 

  งานยานยนต ์

  งานสายการบนิ 

  งานสง่ออก งานนําเขา้ 

  งานขนสง่สนิคา้ 

  งานคลงัสนิคา้ 

  งาน Shipping 

  งานขนสง่และคลงัสนิคา้ 

  งานขนสง่อื-นๆ 

งานอื0นๆ งานการเกษตร งานป่าไม ้งานประมง 

  งานนกัรอ้ง นางแบบ ศลิปิน นกัดนตร ี

  งานนกัธรณวีทิยา 

  งานเหมอืงแร ่

 งานอื0นๆ งานชา่งฝีมอื 



 

  งานอื0นๆ งานนกัศกึษาจบใหม ่

  งานชา่งเทคนิค 

  งาน Trading 

  งานอื-นๆ 

 


