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

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

ช่างไฟฟ้า 2 ช 18+ ปวส.ไฟฟ้า 13,000/ด ที่พัก-อาหารฟร+ีโบนัส+ปรบัเงินเดือน

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

คนงานทั่วไป 1 ช 20+ ไม่จ ากดั 305/ว

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
189 ม.2 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทร.089-1397364 วิภารตัน์ สอนโคกสูง ปช.3670700026435 #0107555000023

โรงสี นายสมพร ดอกพิกุล
49 ม.12 ต.ห้วยไร ่ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร.083-4895845 ปช.3670300257065

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมกราคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 2

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

แมค่รวั 1 ญ 18+ ไมจ่ ากัด 305/ว

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

ช่างเทคนิค/ช่างติดตั้ง 3 ช 22-35 ปวช.+ 500+/ว มรีถยนต์ส่วนตัวจะรบัพิจารณาเป็นพิเศษ

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

ช่างเทคนิค/ช่างติดตั้ง 3 ช 22-35 ปวช.+ 500+/ว มรีถยนต์ส่วนตัวจะรบัพิจารณาเป็นพิเศษ

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

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

คุณรัตนา  อ่อนอิง
ตลาดโฆษิต ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 087-8400234 ปช.367010493346

หจก.ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์เพชรบูรณ์
437 ม.4 ต.วับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร.056-021391/081-7007286 ปช.5670500087801#0673558000867

หจก.ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์เพชรบูรณ์
437 ม.4 ต.วับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร.056-021391/081-7007286 ปช.5670500087801#0673558000867

บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
35/15 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.256-725228/081-6679073 #0755546000116

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมกราคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 3

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

พนักงานโรงงานผลิตน้ าแข็ง 2 ช 21-35 ม.3+ 300/ว

พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18-50 ไมจ่ ากัด 300/ว สามารถท างานเป็นกะได้

พนักงานฝ่ายพืชสวน 20 ช/ญ 18-50 ไมจ่ ากัด 300/ว

พนักงานขนส่งสินค้า โซน กรงุเทพฯ 1 ช 21-35 ม.3+ ตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมน่้อยกว่าค่าแรงขัน้ต่ า

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

ช่าง 2 ช 25-45 ปวส.+ ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว ปนะกันสังคม+ตามโครงสรา้งของบรษัิท

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

ผู้ช่วนสโตร์ 5 ช 20-50 ม.3+ ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว "

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

วิศวกร 3 ช/ญ 20-40 ป.ตรี ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว "

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 4 ช/ญ 20-40 ป.ตรี ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว "

ผู้จัดการรา้น 2 ช/ญ 20-40 ป.ตรี ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว "

บริษัท จุลไหมไทย จ ากัด
443 ม.3 ต.วังชมภู อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทร.056-771101-4 ต่อ 106 F 056-771106 #0655513000029

บริษัท สารัชมาเก็ตติ้ง จ ากัด
113 ม.11 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทร.056-709323 F.056-747-032 gale@sarach.com คุณจิรญัญา  ใบยา

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมกราคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 4

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

คนงานท าสวน 2 ช 20+ ไมจ่ ากัด 305/ว มทีี่พักให้ น้ าไฟฟ้าฟรี

คนงานท าสวน 2 ญ 20+ ไมจ่ ากัด 305/ว

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

แมบ้่าน พนักงานท าความสะอาด 1 ญ 20-40 ไมจ่ ากัด 300+/ว

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

พนักงานขายหน้ารา้น 10 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. ตามวุฒิ+ประสบการณ์ สามารถใช้คอมพิวเตอรไ์ด้

พนักงานโกดัง และส่งสินค้า 10 ช/ญ 20-35 ม.3+ 305+/ว+เบ้ียขยัน ขบัรถยนต์ได้มีใบขบัขี่ส่วนบุคคลหรอืชนิดที ่2

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

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

คุณอมรรัตน์  คุ้นวงค์
94 ม.6 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 โทร.094-5532459//094-6805556

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

หจก.วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก

บริษัท หล่มสัก วีซี เคเบ้ิลทีวี จ ากัด
208/78 ถ.วี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110#0675545000024 คุณอภิญญา โทร.081-9734399

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมกราคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 5

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

Mechanical Engineer 1 ช 30+ ป.ตร ีสาขาที่เก่ียวข้อง ตามโครงสรา้งของ บรษัิท แต่ไมน่้อยกว่าค่าแรงขัน้ต่ า

หัวหน้าช่างยนต์ 1 ช 35+ ปวส.+ " ประกันสังคม/ชุดยูนิฟอรม์/วันหยุดประจ าปี

หัวหน้าแผนกคุณภาพ 1 ช 25+ ป.ตร ีสาขาที่เก่ียวข้อง " "

หัวหน้าบัญชี 1 ญ 30-40 ป.ตร.ีสาขาบัญชี " "

หัวหน้าแผนกการผลิต 3 ช/ญ 25+ ปวช.+ " "

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 1 ช 30-40 ป.ตร ีสาขาที่เก่ียวข้อง " "

พนักงานจัดซือ้ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ " "

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 ช/ญ 20-35 ปวช.+ " "

เจ้าหน้าที่ส่งเสรมิการเกษตร 1 ช 25+ ป.ตร ีสาขาที่เก่ียวข้อง " "

พนักงานฝ่ายผลิต 12 ช/ญ 25+ ปวช.+ " "

ช่างไฟฟ้าโรงงาน 2 ช 25+ ปวส.+ " "

พนักงานขับรถบรรทุก 2 ช 25+ ปวส.+ " "

พนักงานขับรถแมค็โคร 2 ช 30+ ม.3+ " "

พนักงานขับรถแทรค็เตอร์ 2 ช 30+ ม.3+ " "

บริษัท สหยนต์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด
9/5 ม.4 ต.ประดู่งาม อ.ศรเีทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทร.056-713788-063-0471664 กิจการ:โรงงานสกัดน้ ามนัปารม์/โรงงานมนัสัมปะหลัง

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมกราคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 6

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

แมบ้่าน พนักงานท าความสะอาด 2 ญ 20+ ไมจ่ ากัด 305/ว มทีี่พักให้ หรอืไป-กลับ

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

เจ้าหน้าที่การตลาด/ส่งเสรมิการขาย 2 ญ 25+ ปวส.+ 12,000+/ด

แคชเชียร์ 2 ญ 25+  ม.3+ ตามวุฒิ+ประสบการณ์

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

ช่างเช่ือม CCO 1 ช 25-45 ไมจ่ ากัด ตามวุฒิ+ประสบการณ์

ช่างตัวถังและสี 1 ช 25-45 ไมจ่ ากัด ตามวุฒิ+ประสบการณ์

บริษัท ท๊อปแลนด์เพชรบูรณ์ จ ากัด

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

165 ม.3 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร.094-6199165

คุณ วิริย์จิยา กระยาง

19 ถนนเกตุปัญญา ต าบล ในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท:์ 056 722 270-3 F 056-722279

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมกราคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 7

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

พนักงานท าเล็บ 2 ญ -35 ไมจ่ ากัด ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว ค่าคอมมชิช่ัน

พนักงานสปา 2 ญ -35 ไมจ่ ากัด ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว

พนักงานทั่วไป 2 ญ -35 ไมจ่ ากัด ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว

พนักงานขาย 2 ญ -35 ไมจ่ ากัด ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว

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

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

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

ช่างซอ่มช่วงล่างรถยนต์ 4 ช 25-40 ปวช.+ 305-500/ว ค่าแรงตามประสบการณ์

46/16 ถ.กลางเมอืงพัฒนา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณพุธษา  จันทรโ์ชติ โทร.064-3561289

7-11 สาขาดงมูลเหล็ก

ร้านโอเวียร่า มาสสาจ แอนด์สปา ปช.1679900004895

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

33/2 ม.1 ต.ดงมลูเหล็ก อ.เมอืง จ.เพขรบูรณ์ 67000 นิพนธ์ เจรญิวงศ์มติร โทร.095-9568468 /// 091-0047288 ปช.3609900392531

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมกราคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 8

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

แมบ้่าน 1 ญ 18-50 ไมจ่ ากัด ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว

ผู้ช่วยพยาบาล 2 ช/ญ 18-35 ใบประกาศ NA ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว

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

รถรว่มขนส่งสินค้า(หน่วยรถยนต์) 10 ช 25-35 ม.3+ 850/ว มรีถยนต์ส่วนบุคคล(กระบะตอนเดียว)

รถรว่มขนส่งสินค้า(หน่วยรถจักรยานยนต์) 10 ช 25-35 ม.3+ 600/ว มรีถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

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

พนักงานธุรการ 1 ญ 20-28 ม.ปลาย-ปวส. 305/ว ใช้คอมพิวเตอรไ์ด้
พนักงานส่งของ 2 ช 20-40 ม.3+ 305/ว
ผู้ช่วยหัวหน้าคนงาน 1 ญ 20-45 ปวช-ปวส. ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว เวลาท างาน 08.00-17.00 น

31/39 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000  คุณไพรโรจน์  ตู้นก โทร.098-2793376//092-2593854

บริษัท โภคินอุตสาหกรรม จ ากัด #0675559000561
                                                      161/4 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร.056-701054

สายใยสัมพันธ์ เนอสซ่ิงโฮม
9/15 ข้างโรงพยาบาลเมอืงเพชร ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณชุรยี์พร  วันหลัง โทร.081-7833239

บริษัท เคอรี่ เอ๊กซ์เพรส จ ากัด (สาขาเพชรบูรณ์)

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

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

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

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

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

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

พนักงานขายหน้ารา้น 1 ช/ญ 18-30 ม.6 9,150/ด ประกันสังคม

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

180/73 ม.13 หมู่บ้านสุขุมวิทย์ ต.สะเดียง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: เสียบหมป้ิูง โทร.09-5450-8290//08-4990-7365

บริษัท โปรซีเคียว พรีเมีย่ม จ ากัด # 0675558000532
142/7 ถ.สามคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ:จ าหน่ายอุปกรณ์รกัษาความปลอดภัย โทร.095-6393907

บริษัท เฮ็ลธ์ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด #0105554033651
10/16-17 ถ.เจรญิพัฒนา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณศุภกร  สุวรรณื โทร.081-5338353//091-1202009

ลัษณะงาน เสียบหมป้ิูง

คุณอนุชา เฟ้ืองฟุ่ง

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 10 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10,000+/ด ท างานเป็นทีม มทีี่พักให้ฟรี

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

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+ค่าน้ ามนัรถ 5บ./กม.+ค่าคอมมชิช่ัน

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

เจ้าหน้าที่การตลาด 30 ช/ญ 20+ ม.6+

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 30 ช/ญ 20+ ม.6+

20/7 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.09-1890-6857 คุณกมลวรรณ จันทรด์า

                                                                       บริษัท ก .รวยอนันต์ จ ากัด
3/3 ถ.เพชรรตัน์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 เด่นนรงค์ โทร.08-2100-4155 #057555800094 ปช.570985702906

เป็นค่าคอมมชิช่ัน ไมจ่ ากัดรายได้

                                                                       บริษัท ทีคิวเอ็ม TQM อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ จ ากัด

                                                                        บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จ ากัด
88/8-9 ถ.สามคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณปาณิสรา  วัชระกันยาตระกูล โทร.056-7430667// 081-5328815 ติดกับรา้นซวิ#017555000171

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

พนักงานขาย 3 ช/ญ 20-26 ปวช.+

ช่างเคาะพ่นสี 3 ช 18+ ปวช.+ช่างยนต์

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

พนักงานขาย 10 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากัด 500-700/ว มโีบนัส,ทุนการศึกษาบุตร

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

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ 1 ช 22+ ป.ตร ีสาขาที่เก่ียวข้อง 15,000+/ด สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

(จป.วิชาชีพ)

บริษัท บีทาเก้น จ ากัด
737/3 ม.7 ต.ซบัสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 คุณดวงใจ เพลียซา้ย โทร.085-0236615/ 089-8452400 ปช.1341500099860

หจก.ศิลารัตน์ หล่มสัก
33 ม.8 ต.บุ่งน้ าเต้า อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110  กิจการ: โรงโมหิ่น 081-7854182 ปช.3670101607538

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

ตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมน่้อยกว่าค่าแรงขัน้ต่ า

มปีระสบการณ์

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ 1 ช 22+ ป.ตร ีสาขาที่เก่ียวข้อง 15,000+/ด สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

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

พนักงานขายรถยนต์ 2+ ช/ญ 18+

ช่างยนต์ 1+ ช 18+ มปีระสบการณ์ ค่าแรงขั้นต่ า+/ว

ช่างสี 1+ ช 18+ มปีระสบการณ์ ค่าแรงขั้นต่ า+/ว

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

พนักงานขาย 30 ช/ญ 18+ ไมจ่ ากัด ค่าแรงขัน้ต่ า+/ว มโีบนัส ออกให้ทุก 28 วัน

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

หจก.วันทิพย(์นมดัชมิลล์)
90/188  ถ.สระบุร-ีหล่มสัก ต.นาง่ัว อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 (ในหมู่บ้านโฮมแลนด์) โทร 056-741468//09-5494-6352 #0673541000044

มปีระกันอุบัติเหตุ 30,000 บ.ประกันชีวิต 100,000 บ.ทุนการศึกษาบุตร อนุบาล-ป.ตร ีปีละ 2 เทอม

สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

บริษัท สันตาเพีย จ ากัด

ตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมน่้อยกว่าค่าแรงขัน้ต่ า

7/1 ม.10 ต.นายม อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ โรงโมหิ่น คุณเสาวนีย์ โทร.08-1785-4182 ปช.3670101607538

บริษัท มิตซู มอเตอร์ จ ากัด

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

ตัวแทนประกันชีวิต 20 ช/ญ 20+ ม.6+ ค่าคอมมิชช่ันตามระบบโครงสรา้ง

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

พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,150+/ด มใีบขับขีส่่วนบุคคล ท างานต่างพ้ืนที่ได้

พนักงานจัดส่งสินค้า 2 ช 20+ ไมจ่ ากัด มใีบขับขี ่ท.2 ขึน้ไป ท างานต่างพ้ืนที่ได้

พนักงานขายทางโทรศัพท์ 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,150+/ด มใีบขับขีส่่วนบุคคล ท างานต่างพ้ืนที่ได้

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

ตัวแทนขาย 6 ช/ญ 22+ ปวช.+ 10,000+/ด ตามโครงสรา้งบรษัิท

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

ตัวแทนขาย 6 ช/ญ 22+ ปวช.+ 10,000+/ด ตามโครงสรา้งบรษัิท

บรษัิท รุง่รตัน์ยนตการ จ ากัด
300/2 ถ.สระบุร-ีหล่มสัก ต.ชอนไพร อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-721-941 คุณใชยพงศ์  วงศ์ศรานนท์ #0105555172019

บรษัิท นรนิทรย์นตรกิจ จ ากัด
300/1 ถ.สระบุร-ีหล่มสัก ต.ชอนไพร อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-721-941 คุณใชยพงศ์  วงศ์ศรานนท์ #0105555172019

หจก.เพชรศรีทอง ออยล์ เซน็เตอร์

บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จ ากัด
147/4-5 ถ.สามคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 672000 โทร.056-720784//090-4614959

99 หมู ่13 ถนนสระบุร-ีหล่มสัก ต าบลท่าพล อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67250 โทร.056-736558//086-4466491

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

ผู้จัดการโรงงาน 2 ช 23+ ป.ตร ีสาขาที่เก่ียวข้อง

วิศวกรไฟฟ้า 5 ช 23+ ป.ตร ีวิศวกรรมไฟฟ้าฯ

วิศวกรเครือ่งกล 5 ช 23+ ป.ตร ีวิศวกรรมเครือ่งกล

วิศวกรโยธา 5 ช 23+ ป.ตร ีวิศวกรรมโยธา

วิศวกรอุตสาหกรรม 5 ช 23+ ป.ตร ีวิศวกรรมอุตสาหการ

โปรแกรมเมอร์ 5 ช/ญ 23+ ป.ตร ีวิทยาการคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามยัและความปลอดภัย (จป.) 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี ชีวอนามยัหรือผ่านการอบรม จป.

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

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

เจ้าหน้าที่บุคคล 10 ช/ญ 23+ ปวช.+สาขาที่เก่ียวข้อง

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

เจ้าหน้าที่การตลาด 10 ช/ญ 23+ ปวช.+สาขาที่เก่ียวข้อง

ตามโครงสรา้ง

ของบรษัิทและ

ไมต่่ ากว่า

ค่าแรงขัน้ต่ า   

 +ประสบการณ์

ทุกต าแหน่ง สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 

มโีบนัสทุกเดือน+ที่พักฟร+ีอาหารฟร ี2 มื้อ 

(บรษัิทช่วยค่าไฟฟ้าเดือนละ 400 บาท)

บริษัท ทองขาว จ ากัด
23 ม.5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 กิจการ: โรงโม่หิน โทร. 09-1729-1848 /08-1888-3042 ปากทางเขา้ เทศบาลท่าขา้มเขา้ซอยไปประมาณ 8 กม.

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

เจ้าหน้าที่ ไอ.ท.ี 10 ช/ญ 23+ ปวช.+สาขาที่เก่ียวข้อง

ช่างไฟฟ้า 10 ช 23+ ปวช.+สาขาไฟฟ้าฯ

ช่างซอ่มเครือ่งมอืหนัก 10 ช 23+ ไมจ่ ากัดวุฒิ

ช่างกลโรงงาน 10 ช 23+ ไมจ่ ากัดวุฒิ

ช่างเช่ือม 10 ช 23+ ไมจ่ ากัดวุฒิ

ช่างกลึง 10 ช 23+ ไมจ่ ากัดวุฒิ

พนักงานขับรถแบคโฮ 10 ช 23+ ไมจ่ ากัดวุฒิ

พนักงานขับรถตัก ล้อยาง 10 ช 23+ ไมจ่ ากัดวุฒิ

พนักงานทั่วไป 10 ช/ญ 23+ ไมจ่ ากัดวุฒิ 305/ว

พนักงาน Part time นักเรยีนนักศึกษา 20 ช/ญ 18+ ไมจ่ ากัดวุฒิ 305/ว

ทุกต าแหน่ง สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 

มโีบนัสทุกเดือน+ที่พักฟร+ีอาหารฟร ี2 มื้อ 

(บรษัิทช่วยค่าไฟฟ้าเดือนละ 400 บาท)

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

ตามโครงสรา้ง

ของบรษัิทและ

ไมต่่ ากว่า

ค่าแรงขัน้ต่ า   

 +ประสบการณ์

บริษัท ทองขาว จ ากัด

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

บรหิารโรงงาน 30 ช/ญ 20+ ป.ตร-ีป.โท สาขาfood science ตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมต่่ ากว่าค่าแรงขัน้ต่ า

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 1 ช 25+ ป.ตร+ี ตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมต่่ ากว่าค่าแรงขัน้ต่ า

พยาบาลวิชาชีพ 2 ญ 25+ ป.ตร.ีสาขาพยาบาล ตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมต่่ ากว่าค่าแรงขัน้ต่ า

พนักงานธุรการโรงงาน 10 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมต่่ ากว่าค่าแรงขัน้ต่ า

พนักงาน QA,QC 10 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมต่่ ากว่าค่าแรงขัน้ต่ า

พนักงานฝ่ายผลิต 400 ช/ญ 18+ ไมจ่ ากัด 305/ว ท างานในที่เย็นได้

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

บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ ากัด
99 ม.4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร 0-5671-7200-99 ต่อ 233 #0165544000131

ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิค,เครือ่งกล

,อิเล็กทรอนิกส,์เครือ่งท าความเย็น
10 ช 20+ ปวช.+สาขาช่าง ตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมต่่ ากว่าค่าแรงขัน้ต่ า

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

พนักงานบรกิารสินเช่ือ 10 ช/ญ 20-28 ม.6-ป.ตรี 9,150+/ด สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน+ค่าคอมมิชช่ัน+ฟรทีีพั่ก

พนักงานแห่ป้าย 5 ช 20-28 ไมจ่ ากัด 305+/ว มีใบขบัขี่รถยนต์มีประสบการณ์ ฟรทีีพั่ก

พนักงานการตลาด 10 ช/ญ 20-28 ม.6-ป.ตรี 9,150+/ด สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน+ค่าคอมมิชช่ัน+ฟรทีีพั่ก

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

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

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

พนักงานขาย 20 ช/ญ 18+ ไมจ่ ากัดวุฒิ ทดลองงาน 2 เดือน เบ้ียเล้ียงวันละ 200+ค่าคอมมชิช่ัน

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

328/6-7 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000      056-743-670/    08-7730-5978 ใกล้ อ.อะไหล่

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

บจก.สบาย สบาย ลิสซ่ิง

บริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จ ากัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

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

ช่างซอ่มช่วงล่าง 1 ช 25+ ไมจ่ ากัด 15,000+/ด
มีประสบการณ์ด้านล้อยางรถยนต์ ซ่อมช่วงล่าง มีที่พักให้ฟรี 

วันหยุดประจ าเดือน วันหยุดประจ าปี/โบนัส

ปวส.สาขาการจัดการ-ป.ตรี 12,000+/ด
ผู้จัดการรา้น(สาขาหนองไผ่,สาขาบึงสามพัน,สาขา

วังโป่ง,สาขาหล่มสักและสาขาเขาค้อ)
22-29

เคยด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชามาไม่น้อยกว่า 1 ปี,

ทักษะการจัดการดี,ประสบการณ์ตรงด้าน

การเกษตรหรอืการจัดการรา้นค้าปลีกจะพิจารณา

5

9,150+/ด
ทักษะการค านวณดี,ประสบการณ์ตรงรา้นค้าปลีก

(แคชเชียร์) พิจารณาเป็นพิเศษ
ช/ญ 19-29 ปวส.บัญชี

หจก.วนิดาการปิโตรเล่ียม
356/1 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 08--7309 883   /08-1533-1231  /056-758-237 ใกล้กับหน่วยราชการอ าเภอวังโป่ง

ทักษะพูดในทีชุ่มชนดี,มีใบอนุญาตขบัขี่,

ประสบการณ์ตรงด้านสินค้าการเกษตรพิจารณา

เป็นพิเศษ

ช/ญ

ช/ญ

2

บริษัท เกษตร85 จ ากัด

4

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

ปวส.หรอืเทียบเท่า -ป.ตรทีุก

สาขา
ช/ญ

มีทักษะการพูดดี,มีประสบการณ์ด้านการขาย

พิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายและการตลาด  (สาขาหนองไผ่,สาขา

บึงสามพัน,สาขาหล่มสักและสาขาเขาค้อ)
9,150+/ด

พนักงานบัญชีและการเงิน(สาขาหล่มสักและสาขา

เขาค้อ)

ปวส.การตลาด19-39

18-35

พนักงานส่งเสรมิการตลาด (สาขาหนองไผ่,สาขา

บึงสามพัน,สาขาวังโป่ง,สาขาหล่มสักและสาขาเขา

ค้อ)

5 9,150+/ด

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

พนักงานบรกิารทัว่ไป สาขาบึงสามพัน 1 ช/ญ 20+ ม.6 หรอืเทียบเท่า ตามโครงสรา้งของบรษัิทฯ แต่ไมน่้อยกว่าค่าแรงขัน้ต่ า

พนักงานทีป่รกึษาการขาย สาขาหล่มสัก 3 ช/ญ 22+ ม.6 หรอืเทียบเท่า " มีใบขบัขี่รถยนต+์ใช้คอมพิวเตอรไ์ด้

ช่างยนตย์ สาขาบึงสามพัน 4 ช 22+ ปวช.+ช่างยนต์ "

แม่บ้าน สาขาบึงสามพัน 2 ญ 20-50 ป.6+ "

ลุกค้าสัมพันธ์ สาขาเพชรบูรณ์ 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี "

พนักงานรกัษาความปลอดภัย สาขาเพชรบูรณ์ 1 ช 20+ ม.3 " มีใบขบัขี่รถยนต+์ใช้คอมพิวเตอรไ์ด้

พนักงานทีป่รกึษาการขาย สาขาบึงสามพัน 4 ช/ญ 22+ ม.6 หรอืเทียบเท่า " มีใบขบัขี่รถยนต+์ใช้คอมพิวเตอรไ์ด้

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

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

หจก.รุ่งโรจน์ยนต์

102 ถ.นิกรบ ารงุ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ประเภทกิจการ: จ าหน่ายรถยนต์ อีซซู ุโทร056-711-281 ต่อ 141 -142 Fax056-713-091 ใกล้สาธารณสุข

บริษัท สันติอีซูซุ จ ากัด สาขาเพชรบูรณ์

22/7 ถ.สามคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ พิศสมยั จันทร ์โทร 056-743-071 ติดโรงเรยีนเมอืงเพชรบูรณ์

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

พนักงานเสรฟิ 5 ช/ญ 18+ ป.6+ 9,150+/ด สวัสดิการตามโครงสรา้งบรษัิท

ช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ มปีระสบการณ์ ตามประสบการณ์

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

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

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/สวัสดิการ

พนักงานบัญชีและธุรการ /เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์สินเช่ือ 10 ญ 20-27 ปวส.-ป.ตรี 9,150+/ด+ค่าคอมมชิช่ัน  ออกต่างจังหวัดได้มทีี่พักให้

39 ถ.สามคัคีชัย อ.เมอืง ในเมอืง เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: โรงแรม  โทร 08-1038-1924

หจก.ตั้งเกียหลี 1994

36/1 ถ.เพชรรตัน์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000  กิจการ: สินเช่ือ โทร 056-725-711    ,056-725-712  ใกล้  รพ.เมอืงเพชร
บริษัท ว.พรรณเชษฐ ์จ ากัด

สวัสดิการตามโครงสรา้งบรษัิท

48/2 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 กิจการ: จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบรโิภค คุณเปรมฤดี 056-745-742 , 056-701-112 ข้างเทศบาลใหมห่ล่มสัก ซอยวจ6ี

โรงแรมโฆษิตฮิลล์

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถใหม(่PDI) 2 ช 25+ ปวช-ปวส.ช่างยนต์ ตามวุฒิ ประกันสังคมตามกฎหมาย

ช่างยนต์ 3 ช 25-35 ปวช-ปวส.ช่างยนต์ ตามวุฒิ ขับรถยนต์ได้ มใีบขับขี่

พนักงานล้างรถ 1 ช 20-45 ม.3 ค่าแรงขัน้ต่ า

พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ค่าแรงขัน้ต่ า

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

ช่างไฟฟ้ารถยนต์ 1 ช 30+ ปสว.ช่างยนต์ 9,150-15,000/ด มปีระสบการณ์2 ปี

พนักงานขับรถสิบล้อ 2 ช 25+ ป.4+ 9,150-15,000/ด

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

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

369 ม.5 ต.น้ าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110  ประเภทกิจการ: ซือ้ขายรถยนต์ฮอนด้า คุณวิมลรตัน์  รศัมจีันทราง 08-1971-3139 

บริษัท เพชรบูรณ์ฮอนด้าคาร์ จ ากัด

179 ม.12 ต.นาง่ัว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: ผลิตและจ าหน่ายคอนกรตีผสมเสรจ็ คุณสายพิน 056-741-251-2 ต่อ 12 Fax 056-741354 ก่อนถึงหมูบ้่านโฮมแลนด์

บริษัท วี.คอนกรีต จ ากัด

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

ที่ปรกึษาด้านการเงิน 10 ช/ญ 23-45 ม.6+

ที่ปรกึษาประกันชีวิต 10 ช/ญ 20-40 ม.6+ เบ้ียเล้ียงวันละ 200 +ค่าคอมมชิช่ัน+โบนัส,กองทุนส ารองสมทบ

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

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ 5 ญ 20+ ม.6+ ตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมน่้อยกว่าค่าแรงขัน้ต่ า

ที่ปรกึษาทางด้านการเงินการลงทุน 2 ช/ญ 22+ ม.6+ " 1.ประกันสังคม

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

ผู้จัดการ 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี " 3.ค่าคอมมชิช่ัน

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

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด (สาขาเพชรบูรณ์)

16/4 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ ประกันชีวิต คุณกรชพร โทร. 08-9960-6132  /056-713-642(ตรงสหกรณ์การเกษตร เยื้องโรงแรมโฆษิต)

ฐานเงินเดือน+ค่าคอมมชิช่ันไมต่่ ากว่า 9,000/ด

บมจ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต
466/46 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: ประกันชีวิต คุณปฏิภาณกวี โทร.08-5149-1815,  056-720-292 (ติดศนูย์บรกิารทรมููฟ ถนนสระบุร-ีหล่มสัก)

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

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

พนักงานขับรถประจ าทาง 10 ช 30-45 ไมจ่ ากัด 10,000/ด

พนักงานต้อนรบั 10 ญ 20-35 ไมจ่ ากัด 9,150+/ด

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

หัวหน้าแมบ้่าน 1 ช/ญ 20+ ไมร่ะบุ มากกว่าค่าแรงงขัน้ต่ า

พนักงานต้อนรบัส่วนหน้า 1 ญ 20+ ไมร่ะบุ มากกว่าค่าแรงงขัน้ต่ า

กัปตันห้องอาหาร 1 ช/ญ 20+ ไมร่ะบุ มากกว่าค่าแรงงขัน้ต่ า

พนักงานปฏิบัติงานด้านการท ากาแฟ 2 ญ 20+ ไมร่ะบุ 305+/ว

ทุกต าแหน่งสวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน

บริษัท เพชรประเสริฐ จ ากัด
31/10 ถ.ศึกษาเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: เดินรถโดยสาร  โทร. 056-711-315

บริษัท บูรพาเพชรบูรณ์โฮเต็ล จ ากัด
308 ถ.สระบุร-ีหล่มสัก อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ โทร.056-711155-9 F กด 102

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

พนักงานเทคนิค 3 ช 21+ ปวส.ไฟฟ้า ตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมน่้อยกว่าค่าแรงขัน้ต่ า

พนักงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 ช 21+ ม.6+ "

พนักงานขายสุขภัณฑ์ 1 ช 21+ ม.6+ "

พนักงานขายประตูไมอั้ด 2 ช 21+ ม.6+ "

ผู้จัดการแผนกพีวีซ ีและไมฝ้า 1 ช 21+ ป.ตรี "

พนักงานขาย พีซี 2 ญ 21+ ม.6+ "

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

พนักงาน Call Center 50 ญ ไมจ่ ากัด ไมจ่ ากัด 10,000-15,000 เบ้ียขยัน/วันหยุด-สวัสดิการ

พนักงาน Call Center (Past time) 50 ญ ไมจ่ ากัด ไมจ่ ากัด 10,000-15,000 เบ้ียขยัน/วันหยุด-สวัสดิการ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด สาขาเพชรบูรณ์

เบ้ียขยัน โบนัส เสื้อฟอรม์ กองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ

บริษัท ซอฟเทล คอมมูนิเคช่ัน(ไทยแลนด์) จ ากัด สาขาเพชรบูรณ์
27/40 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจการ: บรกิารสินค้า คุณฉา่ย 061-3309377 (ถนนบายพาสหลังโรงพยาบาลเพชรบูรณ์)

333 ถ.สระบุร-ีหล่มสัก  ม.12 ต.นาง่ัว อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000  กิจการ: จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสรา้ง โทร.09-3326-3238 # 056-713-632-4

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

เจ้าหน้าที่สินเช่ือ 10 ช 18+ ปวส.-ป.ตรี 305+/ว

เจ้าหน้าที่การเงิน 10 ช/ญ 18+ ป.ตรี 305+/ว

เจ้าหน้าที่การตลาด 10 ช 18+ ม.6-ป.ตรี 305+/ว

เจ้าหน้าที่เรง่รดัหนีส้ิน 10 ช/ญ 18+ ม.6 9,150+/ด ค่าคอมมชิช่ัน+ค่าต าแหน่ง

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

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

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

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

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

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) 1 ช/ญ 22+ ป.ตร ี จป.วิชาชีพ

บริษัท ศรีสวัสด์ิพาวเวอร์ 1979 จ ากัด
165 ถ.สามคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง  จ.เพชรบูรณ์ 67000 ประเภทกิจการ: สินเช่ือ  คุณวัฒนา ไตรพรมมา โทร. 08-1801-2361  ตรงข้ามโรงแรมบูรพา

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

สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน และ

สวัสดิการอ่ืนๆ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล จ ากัด

9,150+ประสบการณ์

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

วิศวกรไฟฟ้า(เพขรบูรณ์/มหาสารคาม) 2 ช 25+ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ตามวุฒิ+
ประสบการณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามวุฒิ+
ประสบการณ์

โฟร์แมนงานสถาปัตย์/โครงสร้าง 3 ช/ญ 25+ ปวส.+สาขาที่เกีย่วข้อง ตามวุฒิ+
ประสบการณ์

สถาปนิก(ล าปาง) 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาที่เกีย่วข้อง ตามวุฒิ+
ประสบการณ์

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาที่เกีย่วข้อง ตามวุฒิ+
ประสบการณ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ผู้พิการ) 10 ช/ญ 20+ ม.3+ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ค่าแรงขั้นต่ า

เจ้าหน้าที่สโตร์ และอ่ืนๆ (คนพิการ) 10 ช/ญ 20+ ม.3+ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ค่าแรงขั้นต่ า

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

PC.เชียรส์ินค้า 5 ญ 20-35 ไมจ่ ากัด 305+/ว+ค่าคอมมชิช่ัน

117 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ติดต่อ นางสาวปารชิาติ วงศ์เขียวแดง 09-3136-2255 parichardGmail.com #0675554000015

บริษัท วี.สถาปัตย์ จ ากัด

บริษัท เดอะซัน เอเจนซ่ี จ ากัด
58/6 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 วานิช พวงสูงเนิน โทร.091-519444//096-1935753 ปช.1670700197101

เวลาท างาน 08.00-17.00 น. สวัสดิการตาม

โครงสรา้งของบรษัิท

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

นักโภชนา 1 ช/ญ 20+ ป.ตร ีสาขาโภชนา

นักรงัสีเทคนิค 1 ช/ญ 20+ ป.ตร ี สาขารงัษี มใีบประกอบโรคศิลป์

เภสัชกร 1 ช/ญ 20+ ป.ตร ีเภสัชกร มใีบประกอบโรคศิลป์

นักเทคนิคการแพทย์ 2 ช/ญ 20+ ป.ตร ีเทคนิคการแพทย์ มใีบประกอบโรคศิลป์

พยาบาลวิชาชีพ 10 ช/ญ 20+ ป.ตร.ีพยาบาลวิชาชีพ มใีบประกอบโรคศิลป์

ผู้ช่วยพยาบาล 10 ช/ญ 20+ จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มใีบประกาศนียบัตรตามหลักสูตร

พนักงานบันทึกข้อมลู(รบัเฉพาะผู้พิการ) 1 ช/ญ 20+ ม.3 มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์

2/1 ถ.สามคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-720-680-4 ต่อ 204 F 056-720679 คุณกัลลยา ค าพันธ์ ปช.1670700115296

ทุกต าแหน่งอัตราค่าจ้างตามโครงสรา้งของบรษัิท แต่ไมน่้อย

กว่าค่าแรงงานตามที่กฏหมายก าหนด

บริษัท บูรณเวช จ ากัด (รพ.เพชรรัตน์)

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีอาหาร/ผลิต 1 ช/ญ 22+ ป.ตร ีfood science 12,000-15,000

พนักงานเครือ่งจักรการผลิต 1 ช/ญ 30+ ปวช.+ช่างกล/ช่างเครือ่ง 10,000-12,000

ฝ่ายการตลาด และขายหน่วยรถ 2 ช/ญ 18+ ไมจ่ ากัด 9,150-10,000/ด

ฝ่ายผลิต 6 ช/ญ 18+ ไมจ่ ากัด 9,150/ด

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

ตัวแทนขาย 5 ช/ญ 22+ ม.3+

ช่างบรกิาร 5 ช 20+ ช่างยนต์          300/ว ช่วงทดลองงาน

IT SUBPROT 1 ช/ญ 20+ ม.3+

บริษัท คูโบต้าเพชรลบูรณ์ จ ากัด

บริษัท ชัยชาดา จ ากัด
234 ม.10 ต.ป่าเลา อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 6700 คุณชัยสิทธิ โทร.081-9022293/098-2812669 #0105555172019

สวัสดิการตามกฏหมาย ท างานจันทร-์เสาร์

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

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



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

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

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

ช่างซอ่มบ ารงุเครือ่งท าความเย็น 2 ช 25-40 ปวส.+ ตามวุฒิ

พนักงานบัญชี/ควบคุมสต๊อก 2 ญ 22+ ปวส.+ ตามวุฒิ

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

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

พนักงานรายเหมาแบบเป็นกกลุ่มละ10คน 3 ช/ญ 20+ ป.6+ ตามตกลงราคากลุ่มฯ

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

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

นักสัตว์บาล 3 ช/ญ 20+ ปวส. เกษตรกรรม 10,000+/ด

พนักงานเล้ียงสุกร 8 ช/ญ 20+ ป.6+ 305/ว

บริษัท เฟรช โปรดิวส์ จ ากัด
360 ม.6 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 กิจการ: ห้องเย็นพืชและผลไม ้คุณพินิดา ด้วงมลู โทร. 056-708-216 /08-1533-0190 ติดไฟฟ้าหล่มเก่า  #

010554580243

สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 

จันทร์โภชนาฟาร์ม
77 ม.3 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทร.087-261-3200 คุณชูชาติ ขอพิมาย ปช.3670700186939

อาหารที่พักให้ฟร ีวันหยุด โอที

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **



    ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนมกราคม 2560 สนใจสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 056-736219 ต่อ 23 30

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

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ญ 20-35 ปวส.+ ตามโครงสรา้งของบรษัิทแต่ไมน่้อยกว่าค่าแรงขัน้ต่ า

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

พนักงานฝ่ายผลิต 3 ช/ญ 20-30 ป.6+ "

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

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

พนักงานขาย 2 ช 20+ ม.3+ 9,500/ด ตามโครงสรา้งของบรษัิท

บริษัท แลคตาซอย จ ากัด
222 ม.8   ต.บ้านโตก อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-566014//089-8694344 ทองสิทธ์ิ พลชา /ปช.3420900281716

บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด
639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-720226-7 Panda_byk@hotmail.com #0675534000125

**ปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 **


