
    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 1

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

เสมียน 1 ช 18+ ปวส.+ ตามโครงสร้างของอู่ แต่มากกว่าค่าแรงขั้นต ่า

ช่างยนต์ 2 ช 18+ ปวช.+ "

ช่างเคาะ-ช่างสี 4 ช 18+ ไม่จ ากัด "

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขาย 2 ญ 20+ ม.6+ 305+/ว

ผู้จัดการร้านค้า 1 ญ 25+ ม.6+ 305+/ว

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ช่างไฟฟ้า 1 ช 25+ ปวช.+ 305+/ว

ช่างแอร์ 1 ช 25+ ปวช.+ 305+/ว

อู่ประจักษ์เซอร์วสิ
9/4 ม.2 ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ:อู่ซ่อมรถยนต์ คุณณฐัณชิา คุ้มศรี โทร.056-721569//0987484442

ร้านผึง้น้อย เบอร์เกอร์ร่ี
ห้างท๊อปแลนด์เพชรบูรณ์ (ตรงข้ามร้านวตัสัน) ถ.เกตุปัญญา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณพวนั  อนุกูลวฒันา โทร.088-2823392

ตามโครงสร้างของร้าน

ห้างท๊อปแลนด์เพชรบูรณ์
19  ถ.เกตุปัญญา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 0-5672-2270-3, 08-6448-5965 

ตามโครงสร้างของบริษทั
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ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

โพร์แมน 1 ช 25-45 ปวส.+ 9,150-10,000/ด

ผู้ช่วยฝ่ายขายประจ าโครงการ 1 ญ 25-35 ปวส.+ 9,150/ด

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

เจ้าหน้าที่เอกสาร(ประจ า จ.อุตรดติถ์) 1 ญ 22-30 ปวส.+ ตามโครงสร้างของบริษทัแต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่า

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานบัญชี 1 ญ 20-25 ปวส.+ ตามโครงสร้างของบริษทัแต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่า

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (ฟาร์มวงัชมภู)
343 หมู่ที1่1  ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.วงัชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 คุณสิริพร ยะราช โทร.083-8428929

บริษทั สกลโฮมแลนด์ จ ากดั
51/1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 670020 คุณณฐันภา ปรางทอง โทร.092-5327788//081-988-4247

ตามโครงสร้างของบริษทั

บริษทั หล่มสัก วซีี เคเบิล ทีว ีจ ากดั
280/78 ถนนวจี ต าบล หล่มสัก อ าเภอ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110  คุณอภิญญา แก้วชล โทร.056 705 017//081-9734399
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ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานต้อนรับ 2 ญ 20-40 ม.6+ 9,500/ด ตามโครงสร้างของบริษทั

ช่างปูน/ช่างไม้/ช่างทั่วไป 6 ช 18-30 ไม่จ ากัด 9,150/ด "

แม่บ้าน 4 ช/ญ 20-40 " 9,150/ด "

แผนกจัดเลีย้ง 2 ญ 20-40 ม.+ 9,150/ด "

โรงแรม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท
218 ม.1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 กิจการ:โรงแรมที่พกั โทร.088-282-6078 ID lin e= Coopom
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ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

เจ้าหน้าที่วทิยาศาสตร์ 2 ช/ญ 25+ 350/ว

พนักงาน part time 20 ช/ญ 20+ ป.6+ 305/ว

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานล้างรถ 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 305/ว 08.00-17.00 น.

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขบัรถบรรทุก 1 ช 22+ ไม่จ ากัด ตามโครงสร้างของบริษทัแต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่า

พนักงานขบัรถแม๊กโคร 1 ช 22+ ไม่จ ากัด "

พนักงานทั่วไป 1 ช 20+ ไม่จ ากัด "

181 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 คุณศรายุทธ  พวงล า โทร.086-3532973

บริษทั รพีพล จ ากดั
299 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 67160 กิจการ:โรงโม่หิน โทร.056 732 470

ควิว๊อช คาร์แคร์

42 ม. 4 ต. นาป่า อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร  089-0442324 หรือ 056-748650-1 ต่อ 17

บริษทัแปซิฟิค ไบโอเทค จ ากดั

ใช้คอมพวิเตอร์ โปรแกรม Microsoft office(word, excel, 

powerpoint),Internet ได้ในระดบัด ีมทีกัษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน 

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในระดบัด ีมมีนุษยสัมพนัธ์ทีด่ที างาน

ทีเ่กีย่วกบัเอกสารได้ดพีจิารณาเป็นพเิศษ (**)งานผลติเคร่ืองมือ

แพทย์ควบคุมคุณภาพ/ประกนัคุณภาพ หรือการตรวจสอบใน

ห้องปฏบัิตกิารวจิัยและพฒันา (R&D)งานน าเข้า-ส่งออกมคีวามรู้ใน

ระบบคุณภาพ ISO9001, ISO17025, ISO15189 หรือ ISO13485

ปริญญาตรี สาขา

วทิยาศาสตร์(เคมี ชีวเคมี 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
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ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี 305/ว ขบัรถยนต์ได้ สถานที่ท างานในเขต อ.หนองไผ่

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานล้างรถ 2 ช 18+ ม.3+ 305+/ว ค่าคอมมิช่ัน

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ 1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ 9,150/ด+เซอร์วสิชาร์จ

เจ้าหน้าที่สโตร์/ตรวจรับสินค้า 1 ช 20-35 ปวส.+ 9,150/ด+เซอร์วสิชาร์จ

สมุห์บัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี การเงนิการบัญชี 20,000-28,000/ด-มีประสบการณ์ 2 ปี

อมิพิเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท

บริษทั มนต์ธนา แมชชีนเนอร์ จ ากดั
130 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 กิจการ:ผลิตถังพลาสติก คุณสุนิสา เกตุแก้ว โทร.056-713778//085-3195566

เอฟที พรีเมี่ยม คาร์แคร์
15/12 ต.ในเมือง อ.เมือง จเพชรบูรณ์ 67000 กิจการ:ร้านคาร์แคร์ โทร.08-9056-6656

ลขที่ 99 หมู่ 14 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 โทร.056 750 056-60 คุณยุธนา 089-8950667#0105557177263
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 จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ช่างบริการ 2 ช 22+ ปวช.ช่างยนต์ 305/ว+ค่าคอมมิชช่ัน+OT

พนักงานขาย 1 ญ 20+ ม.6+ " เวลาท างาน 07.30-17.00 จันทร์-เสาร์

ฝ่ายทะเบียน 1 ญ 20-30 ม.6+ " เวลาท างาน 07.30-17.00 จันทร์-เสาร์

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ตัวแทนจ าหน่าย 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 10,000-20,000/ด มีรถส่วนตัว+ค่ามคอมมิชช่ัน+โบนัส

หนุ่ม-สาว ววัแดง(พนักงานขาย) 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 10,000-20,000/ด

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขาย 2 ช 25+ ม.6+ 350/ว

พนักงานบัญชี 2 ญ 25+ ปวช. บัญชี 350/ว

ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 ญ 25+ ปวส..+ 350/ว

ศูนย์นม พาสเจอร์ไรส์ไทย-เดนมาร์ค เพชรบูรณ์

บริษทั ไพแสงยนตรการ จ ากดั
129/2 ถ.สมัคคชัีย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ:ขายรถจักรยานยนต์ โทร.056-720284 คุณนงนุช

บ้านพกั,ค่าคอมมิชช่ัน,โบนัส,ประกันสังคม

บริษทั ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น หล่มสัก จ ากดั
124 ม.3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 กิจการ :จ าหน่ายเคร่ืองเขยีน คุณ ชัญญานุช  ประคุณใจ โทร.056-912345-7 F056-912348

129/2 ถ.สมัคคชัีย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ:ศูนย์นม พาสเจอร์ไรส์ไทย-เดนมาร์คต์ โทร.084-3803860 /   081-0459610 ปช.1501000071107
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ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

แม่บ้าน 3 ญ 18-50 ไม่จ ากัด 305/ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) 2 ช 25-50 ไม่จ ากัด 305/ว

การเงนิและบัญชี 3 ญ 20-40 ปวช.+ สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างของบริษทั

ช่างไฟ,ช่างแอร์ 2 ช 20-40 ปวช.+ สาขาที่เกี่ยวข้อง

พนักงานต้อนรับ 2 ญ 20-40 ปวช.+ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขบัรถแม๊กโคร 2 ช 25+ ไม่จ ากัด 3,000/ด+500/ว ที่พกั+โบนัส+ปรับเงนิเดือน

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานส่งพซิซ่า 4 ช 20+ ไม่จ ากัด 305/ว

Cooking 3 ญ 18+ ไม่จ ากัด 305/ว

หจก.เต็งสุวรรณก่อสร้าง
10 ม.1 ต.วงัพกิุล อ.บึงสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 67230 กิจการ:รับเหมาก่อสร้าง คุณประนอม  เต็งวุวรรณ  โทร.081-8863847

หจก.ทีเคแอลฟู้ด 2008 (เดอะ พิซซ่า คอมปะนี )
929 ม.2 ต.สะเดยีง อ.เมืองท จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ:ขายพซ่ิา  คุณแสงเดือน  มาซู โทร.056-712237//09-9542-2219

ตามโครงสร้างของบริษทั

บริษทั เมาเทนพาร์ค อนิเตอร์เนช่ันแนล กอร์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั
123 ถ.พษิณุโลก-หล่มสัก ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 กิจการ:ที่พกัและภัตตาคาร โทร.056-723897-9 F 056-723679 # 0675535000010
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ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานดูแลส่ิงแวดล้อม (คนสวน) 2 ช 25-35 ม.3+ 305/ว

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

บัญชี-ธุรการ 1 ญ 20+ ปวช.+ 12,000/ด ตามโครงสร้างของบริษทั

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานโรงงานผลิตน า้แขง็ 2 ช 21-35 ม.3+ 300/ว

พนักงานฝ่ายพืชสวน 20 ช/ญ 18-50 ไม่จ ากัด 300/ว สามารถท างานเป็นกะได้

ส านักงานมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกรียรติ
988 ม.5 ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณภรภัทร  นาคเพชร โทร.056-737150 F 056-737151

บริษทั จีเอสอ ีคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั
35/15 ถ.เทพาพฒันา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.256-725228/081-6679073 #0755546000116

บริษทั จุลไหมไทย จ ากดั
443 ม.3 ต.วงัชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทร.056-771101-4 ต่อ 106 F 056-771106 #0655513000029

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 9

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ช่าง 2 ช 25-45 ปวส.+ ค่าแรงขั้นต ่า+/ว ประกันสังคม+ตามโครงสร้างของบริษทั

ฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 20-50 ม.3+ ค่าแรงขั้นต ่า+/ว "

ผู้ช่วยสโตร์ 5 ช 20-50 ม.3+ ค่าแรงขั้นต ่า+/ว "

พนักงานชงกาแฟ 3 ญ 20-40 ม.3+ ค่าแรงขั้นต ่า+/ว "

วศิวกร 3 ช/ญ 20-40 ป.ตรี ค่าแรงขั้นต ่า+/ว "

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานโกดงั และส่งสินค้า 10 ช/ญ 20-35 ม.3+ 305+/ว+เบีย้ขยนั ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี่ส่วนบุคคลหรือชนิดที ่2

พนักงานธุรการ 1 ญ 22-35 ม.6-ปวส. ตามวุฒิ+ประสบการณ์ สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้

คุณเพชรรัตน์ ปอแก้ว 2 ม.4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร 056-702222 F.056-701682 WCLOMSAK@GMAIL.COM #0673524000040

หจก.วฒันชัยวสัดุหล่มสัก

บริษทั สารัชมาเกต็ติง้ จ ากดั
113 ม.11 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทร.056-709323 F.056-747-032 gale@sarach.com คุณจิรัญญา  ใบยา

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 10

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

หัวหน้าบัญชี 1 ญ 30-40 ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างของ บริษทั แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่า

หัวหน้าจัดซ้ือ 1 ญ 30-40 ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง " ประกันสังคม/ชุดยูนิฟอร์ม/วนัหยุดประจ าปี

จป.วชิาชีพ 1 ช 30-40 ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง "

พนักงานจัดซ้ือ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ "

หัวหน้าช่างยนต์ 1 ช 30-40 ปวส.+ "

หัวหน้าสโตร์ 1 ญ 30-40 ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง " "

หัวหน้าบุคคล 1 ญ 30-40 ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง " "

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานทั่วไป 1 ช

คนสวน 1 ช

แม่บ้าน 2 ญ 22+ ไม่จ ากัด 305/ว มีที่พกัให้น า้ไฟฟ้าฟรี อาหาร 2 มือ้

ครัวบ้านสวน (ตรงข้ามพระธาตุกาญจนาภเิษก เขาค้อ)
245 ม.12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 คุณณา โทร 081-841-1932

บริษทั สหยนต์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั
9/5 ม.4 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทร.056-713788-06-3474-3283 กิจการ:โรงงานสกัดน า้มันปาร์ม/โรงงานมันสัมปะหลัง

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 11

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ปวส.+บัญชี ตามวุฒิ+ประสบการณ์ สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ช่างเช่ือม 1 ช 25-45 ไม่จ ากัด ตามวุฒิ+ประสบการณ์

ช่างตัวถังและสี 1 ช 25-45 ไม่จ ากัด ตามวุฒิ+ประสบการณ์

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงาน Part Time 1 ช/ญ 18-30 ม.3+ ค่าแรงขั้นต ่า+/ว ท างานเป็นกะๆละ 8 ช่ัวโมง

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์ 2 ช 25-40 ปวช.+ 305-500/ว ค่าแรงตามประสบการณ์

208/78 ถ.ว ีต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110#0675545000024 คุณอภิญญา โทร.081-9734399

7-11 สาขาดงมูลเหลก็

182 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 อรญา  ล้นอยู่ โทร.056-713250  F 056-713259 #0675517000015

บริษทั โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากดั

33/2 ม.1 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพขรบูรณ์ 67000 นิพนธ์ เจริญวงศ์มิตร โทร.095-9568468 /// 091-0047288 ปช.3609900392531

บริษทั หล่มสัก วซีี เคเบิล้ทีว ีจ ากดั

เทียนชัยการยาง
288 ม.8 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 กิจการ; ช่อมรถยนต์ โทร.056-562365/081-5321902 ปช.3670700153372

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 12

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานทั่วไป 20 ช/ญ 18-60 ไม่จ ากัด 400-800/ว

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

Sale 3 ช/ญ 25-30 ปวช-ป.ตรี 11,000/ด มีรถยนต์ส่วนตัว

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ 1 ช 25+30 ป.ตรี 25,000/ด ค่าคอมมิชช่ัน-ประกันสังคม

พนักงานขบัรถ 1 ช 20+ ม.6+ 9,150+/ว เบีย้เลีย้ง

พนักงานก ากับสินค้า 1 ช 18-30 ม.6 9,150/ด ประกันสังคม-เบีย้ขยนั

142/7 ถ.สามัคคชัีย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ:จ าหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย โทร.095-6393907

บริษทั โปรซีเคยีว พรีเมี่ยม จ ากดั # 0675558000532

180/73 ม.13 หมู่บ้านสุขุมวทิย์ ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: เสียบหมูป้ิง โทร.09-5450-8290//08-4990-7365

บริษทั เฮ็ลธ์ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั #0105554033651
10/16-17 ถ.เจริญพฒันา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณศุภกร  สุวรรณื โทร.081-5338353//091-1202009

ลัษณะงาน เสียบหมูป้ิง

คุณอนุชา เฟ้ืองฟุ่ง

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 13

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 10 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10,000+/ด ท างานเป็นทมี มีที่พกัให้ฟรี

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

Tele Marketing 20 ช/ญ 20-40 ม.3+ 370/ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ 10 ช/ญ 20-35 ปวช.+ 9,000-11,000/ด

sale 5 ช/ญ 20-40 ม.6+ 12,000+ค่าน า้มันรถ 5บ./กม.+ค่าคอมมิชช่ัน

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

เจ้าหน้าที่การตลาด 30 ช/ญ 20+ ม.6+

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 30 ช/ญ 20+ ม.6+
เป็นค่าคอมมิชช่ัน ไม่จ ากัดรายได้

3/3 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 เด่นนรงค์ โทร.08-2100-4155

                                                                       บริษทั ก.รวยอนันต์ จ ากดั

20/7 ถ.เทศบาลพฒันา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.09-1890-6857 คุณกมลวรรณ จันทร์ดา

                                                                       บริษทั ทคีวิเอม็ TQM อนิชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ จ ากดั

                                                                        บริษทั แอลเอม็จีประกนัภยั จ ากดั
88/8-9 ถ.สามัคคชัีย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณปาณสิรา  วชัระกันยาตระกูล โทร.056-7430667// 081-5328815 ติดกับร้านซิว#017555000171

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 14

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขาย 3 ช/ญ 20-26 ปวช.+

ช่างเคาะพ่นสี 3 ช 18+ ปวช.+ช่างยนต์

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขาย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 500-700/ว มีโบนัส,ทุนการศึกษาบุตร

หัวหน้าเขตการขาย 15 ช/ญ 18+ ปวส.+ 25,000-27,000/ด

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขายรถยนต์ 2 ช/ญ 18+

บริษทั สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากดั สาขาหล่มสัก
147 ม.3ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร.056-701-267 โทรสาร.056-745-399

ตามโครงสร้างของบริษทั แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่า

มีประสบการณ์

บริษทั บีทาเก้น จ ากดั
737/3 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 67160 คุณดวงใจ เพลียซ้าย โทร.085-0236615/ 089-8452400 ปช.1341500099860

ตามโครงสร้างของบริษทั แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่า

บริษทั มิตซู มอเตอร์ จ ากดั
9/9 ม.5 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  โทร 056-911676 สุทธิดา  กาแฟ #0675517000015ปช.1-6799-00188-11-2

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 15

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขาย 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ค่าแรงขั้นต ่า+/ว มีโบนัส ออกให้ทุก 28 วนั

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,150+/ด มีใบขบัขี่ส่วนบุคคล ท างานต่างพืน้ที่ได้

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย(ุปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ตวัแทนขาย 6 ช/ญ 22+ ปวช.+ 10,000+/ด ตามโครงสร้างบริษทั

หจก.เพชรศรีทอง ออยล์ เซ็นเตอร์
มีประกันอุบัติเหตุ 30,000 บ.ประกันชีวติ 100,000 บ.ทุนการศึกษาบุตร อนุบาล-ป.ตรี ปีละ 2 เทอม

99 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลท่าพล อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวดั เพชรบูรณ์ 67250 โทร.056-736558//086-4466491

90/188  ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 (ในหมู่บ้านโฮมแลนด์) โทร 056-741468//09-5494-6352 #0673541000044

หจก.วนัทพิย์(นมดชัมิลล์)

บริษทั รุ่งรัตน์ยนตการ จ ากดั
300/2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-721-941 คุณใชยพงศ์  วงศ์ศรานนท์ #0105555172019

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 16

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย(ุปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ตวัแทนขาย 6 ช/ญ 22+ ปวช.+ 10,000+/ด ตามโครงสร้างบริษทั

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

วศิวกรไฟฟ้า 5 ช 23+ ป.ตรี วศิวกรรมไฟฟ้าฯ

วศิวกรเคร่ืองกล 5 ช 23+ ป.ตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล

วศิวกรโยธา 5 ช 23+ ป.ตรี วศิวกรรมโยธา

วศิวกรอุตสาหกรรม 5 ช 23+ ป.ตรี วศิวกรรมอุตสาหการ

โปรแกรมเมอร์ 5 ช/ญ 23+ ป.ตรี วทิยาการคอมพวิเตอร์

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี ชีวอนามัยหรือผ่านการอบรม จป.

เจ้าหน้าที่ QC 10 ช/ญ 23+ ปวช.+อุตสาหกรรม

โฟร์แมน 10 ช 23+ ปวช.+ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

เจ้าหน้าที่บุคคล 10 ช/ญ 23+ ปวช.+สาขาที่เกีย่วข้อง

เจ้าหน้าที่สโตร์ 10 ช/ญ 23+ ม.3+ใช้ MS office ได้

ทุกต าแหน่ง สวสัดกิารตามกฎหมายแรงงาน 

มีโบนัสทุกเดือน+ที่พกัฟรี+อาหารฟรี 2 มือ้ 

(บริษทัช่วยค่าไฟฟ้าเดือนละ 400 บาท)

ตามโครงสร้าง

ของบริษทัและ

ไม่ต ่ากว่าค่าแรง

ขั้นต ่า    +

ประสบการณ์

บริษทั ทองขาว จ ากดั
23 ม.5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 กิจการ: โรงโม่หิน โทร. 09-1729-1848 /08-1888-3042 ปากทางเข้า เทศบาลท่าข้ามเข้าซอยไปประมาณ 8 กม.

บริษทั นรินทร์ยนตรกจิ จ ากดั
300/1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-721-941 คุณใชยพงศ์  วงศ์ศรานนท์ #0105555172019

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 17

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขบัรถแบคโฮ 10 ช 23+ ไม่จ ากัดวุฒิ
ตามโครงสร้าง

ของบริษทัและ
พนักงานทั่วไป 10 ช/ญ 23+ ไม่จ ากัดวุฒิ 305/ว

พนักงาน Part time นักเรียนนักศึกษา 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ 305/ว

พนักงานขบัรถ 10 ล้อ 2 ช 23+ ไม่จ ากัดวุฒิ

จป.เทคนิค 1 ช 23+ ไม่จ ากัดวุฒิ

เจ้าหน้าที่การตลาด 10 ช/ญ 23+ ปวช.+สาขาที่เกี่ยวข้อง

ช่างไฟฟ้า 3 ช 23+ ปวส.+

จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

ตามโครงสร้าง

ของบริษทัและ

ไม่ต ่ากว่าค่าแรง

ขั้นต ่า    +

ทุกต าแหน่ง สวสัดกิารตามกฎหมายแรงงาน 

มีโบนัสทุกเดือน+ที่พกัฟรี+อาหารฟรี 2 มือ้ 

(บริษทัช่วยค่าไฟฟ้าเดือนละ 400 บาท)

23 ม.5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 กิจการ: โรงโม่หิน โทร. 09-1729-1848 /08-1888-3042ปากทางเข้า เทศบาลท่าข้ามเข้าซอยไปประมาณ 8 กม.

บริษทั ทองขาว จ ากดั

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 18

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

บริหารโรงงาน 50 ช/ญ 20+ ป.ตรี-ป.โท สาขาfood science ตามโครงสร้างของบริษทั แต่ไม่ต ่ากว่าค่าแรงขั้นต ่า

พยาบาลวชิาชีพ 2 ญ 25+ ป.ตรี.สาขาพยาบาล ตามโครงสร้างของบริษทั แต่ไม่ต ่ากว่าค่าแรงขั้นต ่า

พนักงานธุรการโรงงาน 10 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามโครงสร้างของบริษทั แต่ไม่ต ่ากว่าค่าแรงขั้นต ่า

พนักงาน QA,QC 10 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามโครงสร้างของบริษทั แต่ไม่ต ่ากว่าค่าแรงขั้นต ่า

พนักงานฝ่ายผลิต 400 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 305/ว ท างานในที่เยน็ได้

พนักงาน รปภ. 5 ช 20+ ไม่จ ากัด 305/ว ท างานเป็นกะได้

ปวช.+สาขาช่าง ตามโครงสร้างของบริษทั แต่ไม่ต ่ากว่าค่าแรงขั้นต ่า10 20+ช

บริษทั โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ ากดั
99 ม.4 ต.กันจุ อ.บึงสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร 0-5671-7200-99 ต่อ 233 #0165544000131

ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิค,เคร่ืองกล

,อิเล็กทรอนิกส์,เคร่ืองท าความเยน็

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 19

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานบริการสินเช่ือ 10 ช/ญ 20-28 ม.6-ป.ตรี 9,150+/ด สวสัดกิารตามกฎหมายแรงงาน+ค่าคอมมชิช่ัน+ฟรีทีพ่กั

พนักงานแห่ป้าย 5 ช 20-28 ไม่จ ากัด 305+/ว มใีบขบัขี่รถยนต์มปีระสบการณ์ ฟรีทีพ่กั

พนักงานการตลาด 10 ช/ญ 20-28 ม.6-ป.ตรี 9,150+/ด สวสัดกิารตามกฎหมายแรงงาน+ค่าคอมมชิช่ัน+ฟรีทีพ่กั

พนักงานบัญชี 10 ช/ญ 20-28 ม.6-ป.ตรี 9,150+/ด มใีบขบัขี่รถยนต์มปีระสบการณ์ ฟรีทีพ่กั

พนักงานไอที 10 ช 20-28 ม.6-ป.ตรี 9,150+/ด มใีบขบัขี่รถยนต์มปีระสบการณ์ ฟรีทีพ่กั

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขาย 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ ทดลองงาน 2 เดือน เบีย้เลีย้งวนัละ 200+ค่าคอมมิชช่ัน

พนักงานตรวจสอบสินเช่ือ 2 ช 25+ ป.ตรี 1,6500/ด

พนักงานเก็บเงนิ 2 ช 21+ ม.3+ 10,000/ด

บจก.สบาย สบาย ลสิซ่ิง

บริษทั ไมด้าแอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์
328/6-7 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000      056-743-670/    08-7730-5978 ใกล้ อ.อะไหล่

204  ม.12 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250 กิจการ: สินเช่ือ วรรณา   โทร. 056-736-647/086-681-648-2 ติดกับร้านฮอนด้าศรีสยาม ท่าพล ปช.1670300138604

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 20

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานเชียร์สินค้าชาย 1 ช 20+ ม.6 หรือเทยีบเท่า ตามโครงสร้างของบริษทัฯ แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่า

พนักงานเชียร์สินค้าหญงิ 1 ญ 20+ ม.6 หรือเทยีบเท่า "

18-35

58/6 ถ.เทพาพฒันา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: ส่ือโฆษณา สมฤทยัปู่วงั โทร.091-5198888/091-8409049

พนักงานขายและการตลาด  (สาขาหนองไผ่,สาขา

บึงสามพนั,สาขาหล่มสักและสาขาเขาค้อ)
9,150+/ด

บริษทั เดอะซัน เอเจนซ่ี จ ากดั

ช/ญ

พนักงานบัญชีและการเงิน(สาขาหล่มสักและสาขา

เขาค้อ)

บริษทั เกษตร85 จ ากดั

4

2 ม.5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140  ฝ่ายบุคคล โทร 056-781-585 #.06755-55000-04-3 ปช.3670300469712

ปวส.หรือเทยีบเท่า -ป.ตรีทุก

สาขา
มทีักษะการพูดด,ีมปีระสบการณ์ด้านการขาย

พจิารณาเป็นพเิศษ

ปวส.การตลาด19-39

ทักษะการค านวณด,ีประสบการณ์ตรงร้านค้าปลีก

(แคชเชียร์) พจิารณาเป็นพเิศษ

พนักงานส่งเสริมการตลาด (สาขาหนองไผ่,สาขา

บึงสามพนั,สาขาวงัโป่ง,สาขาหล่มสักและสาขาเขา

ค้อ)

5 9,150+/ด

ช/ญ

ทักษะพูดในทีชุ่มชนดี,มใีบอนุญาตขบัขี,่

ประสบการณ์ตรงด้านสินค้าการเกษตรพจิารณา

เป็นพเิศษ
ช/ญ

ช/ญ

2 19-29

ปวส.สาขาการจัดการ-ป.ตรี 12,000+/ด
ผู้จัดการร้าน(สาขาหนองไผ่,สาขาบึงสามพนั,สาขา

วงัโป่ง,สาขาหล่มสักและสาขาเขาค้อ)
22-29

เคยด ารงต าแหน่งผู้บังคบับัญชามาไม่น้อยกว่า 1 ปี,

ทักษะการจัดการด,ีประสบการณ์ตรงด้าน

การเกษตรหรือการจัดการร้านค้าปลีกจะพจิารณา

5

9,150+/ดปวส.บัญชี

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 21

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานบริการทัว่ไป สาขาบึงสามพนั 1 ช/ญ 20+ ม.6 หรือเทยีบเท่า ตามโครงสร้างของบริษทัฯ แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่า

พนักงานทีป่รึกษาการขาย สาขาหล่มสัก 6 ช/ญ 22+ ม.6 หรือเทยีบเท่า " มใีบขบัขี่รถยนต์+ใช้คอมพวิเตอร์ได้

พนักงานทีป่รึกษางานบริการ สาขาบึงสามพนั 1 ช/ญ 22+ ม.6 หรือเทยีบเท่า "

พนักงานธุรการฝ่ายขาย สาขาบึงสามพนั 1 ญ 22+ ปวช.+ "

ช่างยนต์สาขาบึงสามพนั 6 ช 22+ ปวช.+ช่างยนต์ "

ช่างยนต์สาขาหล่มสัก 4 ช 22+ ปวช.+ช่างยนต์ "

ลูกค้าสัมพนัธ์ สาขาเพชรบูรณ์ 2 ญ 20+ ป.ตรี "

พนักงานทีป่รึกษาการขาย สาขาบึงสามพนั 4 ช/ญ 22+ ม.6 หรือเทยีบเท่า "

พนักงานตดิตั้งอุปกรณ์รถยนต์/ฟิล์มรถยนต์ 1 ช 24+ ม.6 หรือเทยีบเท่า "

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขายหน้าร้าน 3 ญ 18+ ม.3 305/ว+ค่าคอมฯในการขาย

หจก.รุ่งโรจน์ยนต์

102 ถ.นิกรบ ารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ประเภทกิจการ: จ าหน่ายรถยนต์ อีซูซุ โทร056-711-281 ต่อ 141 -142 Fax056-713-091 ใกล้สาธารณสุข

บริษทั สันติอซูีซุ จ ากดั สาขาเพชรบูรณ์

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 22

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานเสริฟ 5 ช/ญ 18+ ป.6+ 9,150+/ด สวสัดกิารตามโครงสร้างบริษทั

พนักงานต้อนรับ 4 ช/ญ 20+ ป.ตรี 9,150+/ด

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขาย 5 ช 20+ ม.3+ 305/ว

พนักงานส่งสินค้า 5 ช 20+ ม.6+ 305/ว

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขบัรถ 10 ล้อ 2 ช 30+ ไม่จ ากัด 9,150-15,000/ด มีประสบการณ์2 ปี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าประจ านครนายก/ปทุมธานี 2 ช 22+ ป.6+ 305+/ว

พนักงานขบัรถโม่ 2 ช 22+ ป.6+ 9,1500-15,000/ด มีใบขบัขี่ ท.2+

โรงแรมโฆษติฮิลล์
39 ถ.สามัคคชัีย อ.เมือง ในเมือง เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: โรงแรม  โทร 08-1038-1924

หจก.ตั้งเกยีหล ี1994

สวสัดกิารตามโครงสร้างบริษทั

179 ม.12 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ คุณสายพนิ 056-741-251-2 ต่อ 12 Fax 056-741354 ก่อนถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์

48/2 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 กิจการ: จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค คุณเปรมฤด ี056-745-742 , 056-701-112 ข้างเทศบาลใหม่หล่มสัก ซอยวจ6ี

บริษทั ว.ีคอนกรีต จ ากดั

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 23

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ตัวแทนประกันชีวติ 5 ช/ญ 20-40 ม.6+ เบีย้เลีย้งวนัละ 200 +ค่าคอมมิชช่ัน+โบนัส,กองทุนส ารองสมทบ

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์โครงการ 5 ญ 20+ ม.6+ ตามโครงสร้างของบริษทั แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่า

ตัวแทนประกันชีวติ 20 ช/ญ 20+ ปวช.+ " 2.โบนัสประจ าไตรมาส

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา 5 ช/ญ 20+ ม.3+ " 4.ท่องเที่ยวประจ าปี

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานประจ ารถ 10 ช 20-35 ไม่จ ากัด 9,150+/ด

พนักงานขบัรถประจ าทาง 10 ช 30-45 ไม่จ ากัด 10,000/ด

พนักงานต้อนรับ 10 ญ 20-35 ไม่จ ากัด 9,150+/ด

466/46 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: ประกันชีวติ คุณปฏิภาณกว ีโทร.08-5149-1815,  056-720-292 (ตดิศูนย์บริการทรูมูฟ ถนนสระบุรี-หล่มสัก)

บริษทั เพชรประเสริฐ จ ากดั
31/10 ถ.ศึกษาเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: เดนิรถโดยสาร  โทร. 056-711-315

16/4 ม.2 ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ ประกันชีวติ คุณกรชพร โทร. 08-9960-6132  /056-713-642(ตรงสหกรณ์การเกษตร เยือ้งโรงแรมโฆษติ)

บริษทั ฟิลลปิประกนัชีวติ จ ากดั (สาขาเพชรบูรณ์)

บมจ.กรุงไทยแอกซ่า ประกนัชีวติ

ทุกต าแหน่งสวสัดกิารตามกฏหมายแรงงาน

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 24

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 ญ 20+ ไม่ระบุ มากกว่าค่าแรงงขั้นต ่า

กัปตันห้องอาหาร 1 ช/ญ 20+ ไม่ระบุ มากกว่าค่าแรงงขั้นต ่า

พนักงานทั่วไป(กะกลางคืน) 1 ช 20+ ไม่ระบุ 305+/ว

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานเทคนิค 3 ช 21+ ปวส.ไฟฟ้า ตามโครงสร้างของบริษทั แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่า

พนักงานขาย พซีี 5 ญ 21+ ม.6+ "

พนักงานขบัรถ 2 ช 25 ไม่จ ากัด "

รองผู้อ านวยการโครงสร้าง 1 ช 25+ ป.ตรี "

พนักงานขาย ฮาร์ดแวร์ ที่นอน ตู้เซฟ 2 ช/ญ 21+ ม.6+ " มีใบขบัขี่ชนิดที2่

" มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเป็นอย่างดี

เบีย้ขยนั โบนัส เส้ือฟอร์ม กองทุนส ารอง

เลีย้งชีพ

308 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร.056-711155-9 F กด 102

333 ถ.สระบุรี-หล่มสัก  ม.12 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  กิจการ: จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง โทร.09-3326-3238 # 056-713-632-4

บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั สาขาเพชรบูรณ์

บริษทั บูรพาเพชรบูรณ์โฮเต็ล จ ากดั

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 25

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงาน Call Center 5 ญ 18+ ไม่จ ากัด 10,000-15,000 เบีย้ขยนั/วนัหยุด-สวสัดกิาร

พนักงาน Call Center (Past time) 5 ญ 18+ ไม่จ ากัด 10,000-15,000 เบีย้ขยนั/วนัหยุด-สวสัดกิาร

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ช่างไฟฟ้า 30 ช 18+ ปวช.+ 9,150+ประสบการณ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 ช 18+ ปวช.+ 9,150+ประสบการณ์

ช่างโยธาทั่วไป 10 ช 18+ ม.3+ 305+/ว ทุกต าแหน่ง สวสัดกิารตามกฎหมายแรงงาน

ช่างเขยีนแบบ 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ 9,150+ประสบการณ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วชิาชีพ) 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี  จป.วชิาชีพ

บริษทั ซอฟเทล คอมมูนิเคช่ัน(ไทยแลนด์) จ ากดั สาขาเพชรบูรณ์

9,150+ประสบการณ์

27/40 ม.5 ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: บริการสินค้า คุณฉ่าย 061-3309377 (ถนนบายพาสหลังโรงพยาบาลเพชรบูรณ์)

99 ม.3 ต.หนองแจง อ.บึงสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 67160 คุณธมกร  แสนแก้ว 056-713-506/   /09-3904-2583 #0105519012813

บริษทั ไทยอุตสาหกรรมน า้ตาล จ ากดั

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 26

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ที่ปรึกษาฝ่ายขาย 2 ช/ญ 21+ ปวท.+ 305/ว+ค่าคอมมิชช่ัน +สวสัดกิารตามกฎหมายแรงงาน

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

วิศวกรโครงการ 2 ช 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ตามวุฒิ+ประสบการณ์

พนกังานจดัซ้ือ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง "

โพร์แมนงานสถาปัตย/์โครงสร้าง 2 ช/ญ 25+ ปวส.+สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง "

วิศกรสนาม SE 3 ช/ญ 25+ ปวส.+สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง "

วิศวกรไฟฟ้า 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง "

เจา้หนา้ท่ีเขียนแบบ 2 ช/ญ 25+ ปวช.+สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง "

หวัหนา้บุคคลโครงการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง "

พนกังานขบัรถบด/รถน ้า 2 ช/ญ 25+ ไม่จ  ากดั "

หวัหนา้งานสุขาภิบาล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง "

พนกังานขบัโมบายเครน/ทาวเวอร์เครน 1 ช/ญ 25+ ไม่จ  ากดั "

เวลาท างาน 08.00-17.00 น. สวสัดกิารตาม

โครงสร้างของบริษทั

บริษทั ว.ีสถาปัตย์ จ ากดั

บริษทั อลนีกจิสยาม จ ากดั สาขาเพชรบูรณ์# 0105513002263
409 ม.3 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.วงัชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67120 คุณเจิมขวญั โทร.056-771066 F 056-771067

117 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ติดต่อ นางสาวปาริชาติ วงศ์เขยีวแดง 09-3136-2255 parichardGmail.com #0675554000015

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 27

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

นักโภชนา 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี สาขาโภชนา

เภสัชกร 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี เภสัชกร " มีใบประกอบโรคศิลป์

นักเทคนิคการแพทย์ 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี เทคนิคการแพทย์ " มีใบประกอบโรคศิลป์

พยาบาลวชิาชีพ 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี.พยาบาลวชิาชีพ " มีใบประกอบโรคศิลป์

ผู้ช่วยพยาบาล 10 ช/ญ 20+ จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล " มีใบประกาศนียบัตรตามหลักสูตร

พนักงานขบัรถ 2 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด " มีใบขบัขี่รถยนต์,รู้เส้นทางในกรุงเทพฯดี

นักรังสีเทคนิค 1 ช 25+ ป.ตรี รังสีเทคนิค "

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ตัวแทนขาย 5 ช/ญ 22+ ม.3+

ช่างบริการ 5 ช 20+ ช่างยนต์          305 บาท ต่อวนั ในช่วงทดลองงาน 30 วนั

IT SUBPROT 1 ช/ญ 20+ ม.3+

บริษทั บูรณเวช จ ากดั (รพ.เพชรรัตน์)

99/9 ม.13 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 # 0675548000025 โทร.056-566188 คุณธนัญชย์  สถะบด ี#0105555172019

บริษทั คูโบต้าเพชรบูรณ์ จ ากดั

2/1 ถ.สามัคคชัีย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-720-680-4 ต่อ 204 F 056-720679 คุณกัลลยา ค าพนัธ์ ปช.1670700115296

ทุกต าแหน่งอัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษทั แต่ไม่น้อย

กว่าค่าแรงงานตามที่กฏหมายก าหนด

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 28

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานฝ่ายผลิต 40 ช/ญ 22-45 ป.6+ 305+/ว

ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองท าความเยน็ 2 ช 25-40 ปวส.+ ตามวุฒิ

พนักงานบัญชี/ควบคุมสต๊อก 2 ญ 22+ ปวส.+ ตามวุฒิ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 2 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตามวุฒิ มีประสบการณ์ด้านการคุมงานในลายผลิต

แม่บ้านส านัก-งานโรงงาน 2 ญ 25+ ป.6+ 305+/ว

พนักงานรายเหมาแบบเป็นกลุ่มๆ ละ10คน 3 ช/ญ 20+ ป.6+ ตามตกลงราคากลุ่มฯ

แม่บ้าน 2 ญ 25-45 ป.6+ 9,150/ด ส่วนที่บ้าน

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ญ 20-35 ปวส.+ ตามโครงสร้างของบริษทัแต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ "

พนักงานฝ่ายผลิต 3 ช/ญ 20-30 ป.6+ "

พนักงานขบัรถ 2 ช 25+ ไม่จ ากัด "

พนักงานทั่วไป(ผู้พกิาร) 1 ช/ญ 20-30 ป.6+ "

บริษทั บุณยเกยีรติ ไอศกรีม จ ากดั
639/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-720226-7 Panda_byk@hotmail.com #0675534000125

360 ม.6 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 กิจการ: ห้องเยน็พืชและผลไม้ คุณพนิิดา ด้วงมูล โทร. 056-708-216 /08-1533-0190 ตดิไฟฟ้าหล่มเก่า  #010554580243

สวสัดกิารตามกฎหมายแรงงาน 

บริษทั เฟรช โปรดวิส์ จ ากดั

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมนีาคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 29

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขาย 1 ช 20+ ม.3+ 9,500/ด ตามโครงสร้างของบริษทั

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 ช 22+ ปวส.+สาขาที่เกี่ยวข้อง 12,000+/ด

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

เจ้าหน้าที่วเิคราะห์สินเช่ือ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 17,000+/ด สามารถยนต์ได้มีใบขบัขี่

พนักงานขาย 4 ช/ญ 20 ป.6+ 305/ว

ช่ือต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดกิาร

พนักงานขบัรถบรรทุก 6 ล้อ 3 ช 20-45 ไม่จ ากัด 300-500/ว มีใบขบัขี่ ท.2 ขึน้ไป

บริษทั เลฟิ ลสิซ่ิง จ ากดั
368/11-12 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คุณสุวรรณ  ทองมาก โทร.056-725353/084-8740026

บริษทั โภคนิอุตสาหกรรม จ ากดั
161/4 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 กิจ:อุปโภคบริโภค โทร 056-701054 056-701355 086-6220038 คุณ นภัสวววณ

บริษทั แลคตาซอย จ ากดั
222 ม.8   ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-566014//089-8694344 ทองสิทธ์ิ พลชา /ปช.3420900281716

ทรายทองวสัดุ
96 ม.13 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 กิจการ: ร้านวสัดุก่อสร้าง คุณไมตรี ปานศรีทอง โทร.056-750127

ตามโครงสร้างของบริษทั,ลักษณะงาน        

ท างานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 01 มนีาคม 2560 **


