
‘Keyword Technology’ ท่ีพัฒนาใหมลาสุด! 
ชวยคุณเจาะ Database 4.4 ลานคน ทะลุทะลวงอยางท่ีไมเคยเปนมากอน 
ใหคุณเช่ือวาเรามี Database มากกวาสื่ออื่นถึง 1.7 ลานคน อยางสนิทใจ

‘Engine Search’ ใหม�! ท่ีเจาะได�ทะลุทะลวง 
ดวยตัวกรอง 11 เงื่อนไข ท่ีไมมีในเว็บไซตอื่น 
ใหคุณประหยัดเวลาคนหาอยางมหาศาล เช�น
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“หาคนได้ง่ายและตรงใจขึ�นเยอะ 
ด้วย Keyword Technology”

เคร�่องมือที่คุณใช�..ยังทันสมัยอยู�ร�เปล�า
ถึงเวลาที่คุณจะพ�สูจน�ว�า 
                  เหนือกว�าอย�างไร?

อายุ
กําหนดชว่งอายุได้ เพราะแต่ละตําแหนง่อาจมีเกณฑ์ไมเ่ท่ากัน

พื้นท่ีทำงาน
แยกแยะความต้องการของคุณได้มากกว่า 
ด้วย ‘ที�อยูป่�จจุบัน’ หรือ ‘พื�นที�ทํางานที�ต้องการ’ ของผู้สมัคร

เงินเดือน
กรองให้คุณได้จริง ทั�งเงินเดือนป�จจุบัน  
และเงินเดือนที�คาดหวัง ไมใ่ชเ่พียง “อยูใ่นงบที�คุณตั�งไว้”  
หรือ “เกินงบที�คุณตั�งไว้” คุณจึงพิจารณาโปรไฟล์ได้ลึกกว่า

เกรดเฉลี่ย
มีให้กรองเมื�อจําเป�นต้องใช้ เชน่ สําหรับตําแหนง่ 
ที�ต้องการ Analytical skill

สถาบันการศึกษา
ชว่ยคุณคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับตําแหนง่ได้แมน่ยําขึ�น 
ไมว่่าจะเป�น High Profile หรือระดับปฏิบัติการ

คณะตามสายงาน
เจาะจงเลือกคนตามคณะที�จบได้ เราจัดกลุ่มคณะ 
ที�ชื�อต่างกันให้คุณเลือกไว้เรียบร้อย เชน่ วิศวกรรมเครื�องกล, 
 วิศวกรรมคอมพิวเเตอร์

สถาบันการศึกษาตางประเทศ
เจอ Premium Profile ง่ายกว่าเดิม เพียงเลือกกลุ่มที�จบจาก 
ต่างประเทศ เชน่ USA, United Kingdom, ญี�ปุ�น

ค้นหาโปรไฟล์จาก Keyword ได้พร้อมกันหลายตัว 
เจอคนตรงใจได้แมน่ยํากว่า
หมดป�ญหาคิดคําค้นหาไมอ่อก ด้วยเทคโนโลยี 
“Keyword Suggestion” ที�แนะนําคําค้นหาใกล้เคียงให้คุณ 
ชว่ยให้คุณพบคนที�นา่สนใจเพิ�มกว่าเดิมหลายเท่า

เจอคนตรงใจมากกว่า ด้วยระบบ Keyword ที�แยกค้นหา 
ได้ระหว่าง “ชื�อตําแหนง่”  และ “เรซูเมทั่�งใบ”

ใหม่!

ใหม่!

ใหม่!

เร�่องจร�งที่คุณอาจยังไม�รู�:

ทักษะภาษา
ค้นหาได้ตรงใจ แมน่ยํากว่าทุกเว็บ กับการหาคนได้ภาษา 3 รูปแบบ 
ด้วย Database คนได้ภาษามากที�สุด

1) ค้นหาภาษาอังกฤษตามระดับคะแนนสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS  
2) ค้นหาคนได้ภาษาจาก จบต่างประเทศ เรียนหลักสูตร Inter 
3) ระดับภาษาที�ผู้สมัครระบุไว้ (ปานกลาง ดี ดีมาก 
     ค้นหาได้ทั�งภาษาอังกฤษ ญี�ปุ�น จีน หรือภาษาอื�นๆ

ดนตรี กีฬา งานอดิเรก
เห็น Lifestyle ของผู้สมัครได้ หากคุณเป�น Recruiter ยุคใหม่

เพศ
มีให้เลือกกรองได้เมื�อจําเป�น

1

มีรถ
บางตําแหนง่อาจต้องใช้



3 จาก Database ที่เหนือกว�า กับ Search Engine ใหม ที่คนหาไดทะลุทะลวง 
คุณจึงเจอโปรไฟลที่คุณ ‘เชื่อวาเราไมมี’ 
จาก Search Challenge ที่จัดมา พิสูจนแลววา 134 ตำแหนง หาไดใน 15-20 นาที
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กลุ�ม  Premium Profile

กลุ�ม ทักษะภาษา

กลุ�ม ชาง

กลุ�ม มีประสบการณ

กลุ�ม Specialist

11,290 คน

Premium profile  
เงินเดือน 100K

2,215 คน

CEO เงินเดือน 120K


41,030 คน

จบจากต่างประเทศ


333,737 เรซูเม่

คนที�จบ University  
ระดับ Top 10

 “Database เหนือชั�นแบบนี� 
ต่อให้คนที�คิดว่าไม่มี ยังไงก็หาเจอ”

จาก Database ทั�งหมด 4.4 ล้านคน

จาก Database Search

จาก Database Search

จาก Database Search

จาก Database Search

81,888 คน

จบจากต่างประเทศ


656,925 คน

ระดับภาษาอังกฤษ 
Advance ขึ�นไป 

34,626 คน

TOEIC > 700 คะแนน


21,890 คน

IELTS > 6.0


iOS/Android Developer 286

6,708

3,785

JAVA
Python

ชื�อตําแหน่ง/Skill JOBTOPGUN

808

23,478

7,390

เว็บไซต์อื�น







ช่างเทคนิค 8,489

2,118

1,460

ช่างซ่อมบํารุง
โฟร์แมน

ชื�อตําแหน่ง/Skill JOBTOPGUN

90,364

20,919

7,553

เว็บไซต์อื�น







1-5 ป� 381,899

209,988

95,828

78,981

6-10 ป�
11-15 ป�

16 ป�ขึ�นไป

ประสบการณ์ทํางาน JOBTOPGUN

635,689

525,508

355,130

530,043

เว็บไซต์อื�น









•  เจอโปรไฟล์ที�จบ ป.ตรี เมืองไทย เรียนต่อต่างประเทศได้ง่ายๆ 
   ด้วยการเข้าถึง First jobber มาตลอด 22 ป�.. หากเจอโปรไฟล์  
   ป.ตรี คนไหนที�นา่สนใจ สามารถนําชื�อไป Search  เพิ�มเติมได้ใน 
   Social Network แล้วคุณจะพบว่ากลายเป�น Premium ที�คุณอยากได้

•  สะดวกกว่า เพราะโทรหรือ Line หาได้ทันที 
    ไมต้่องรอ Inbox ชว่ยคุณ Save เงินได้เยอะ

•  พิสูจน์ได้เอง เพียงพิมพ์ Keyword  
    เปรียบเทียบตอน Search

•  เจอคนได้ภาษาอังกฤษได้แมน่ยํา และมากกว่าทุกเว็บ 
   พิสูจน์ได้จริงจากการค้นหาด้วยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
   จบต่างประเทศ หรือระดับภาษา

•  ครอบคลุม ปวช./ปวส. ทั�วประเทศมากที�สุด 
    กับการสร้าง Database มากว่า 22 ป�แล้ว

•  จากการสร้าง Database ตั�งแต่ต้นน�ามากว่า 22 ป�.. 
    วันนี� เราจึงมีกลุ่มผู้มีประสบการณ์มากที�สุด
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ให Recruiter ล้ำหนากวาคนอื่น บอกลาการทำงานแบบ Manual ไดเลย  
ดวย Software ระบบก�างปลา (Total Recruitment Software)  
เขากับยุค New Normal และ Technology Transformation

เหนือกวาดวยการ ทำ Branding ผ�าน YOU SAY & HR SAY 
สราง Corporate Branding ของคุณใหโดดเดนกวาใคร 
พรอมตรา “Dream Company” ดวยเสียง Vote จาก YOU SAY 

หากคุณดูแลพนักงานได�เหนือกว�ามาตรฐานทั่วไป 
ในความสมดุลย� 4 ประการ (ชีว�ตดี งานดี เง�นดี สังคมดี)

ให้คุณเป�น Recruiter ที�ทันยุคสมัย ได้คนเร็วก่อนใคร 
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จาก JOBTOPGUN...รอคุณพิสูจน์แล้ว วันนี�!



ประหยัดเวลา และสะดวกสบายกว่ากับ Technology ที�ชว่ยจัดการงานสรรหา 
โดยที�คุณไมต้่องใช้งบราคาหลายสิบล้าน แล้วยังอาจไมไ่ด้ผล



 ให้คุณมีผู้ชว่ยจัดการงาน พร้อมดู Performance Record ได้แบบ Real-time

สง่ต่อใหผู้เ้กี�ยวข้องพิจารณา 

ลิสต์ต้องนัดสมัภาษณ์

ไม่ผา่นการพิจารณา 

ปฏิทินสมัภาษณ์ 

ยกเลิกนัดชอรต์ลิสต์ 

ปฎิเสธการนัด 
ติดต่อไมไ่ด้ 

สัมภาษณ์วันนี� 
บันทึกผล  

ไม่ผา่นสมัภาษณ์ 

ไม่มาสมัภาษณ์ 
ผา่นสมัภาษณ์ 

รบัเข้าทํางาน 

เทคโนโลยีที่เหนือชั้นจาก JOBTOPGUN 
ให้คุณทำงานได้อย่างเหนือชั้น 

เป็น Recruiter ที่ทันยุค ทันสมัย ปิดคนได้ไว 
และบอกลาการทำงานแบบ Manual ไปเลย

ชีวิตดี
งานดี เงินดี สังคมดี

3 YOU SAY Flower of Hearts

Dream Company


