
    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 1

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนธุรกำร 1 ญ 20-28 ม.ปลำย-ปวส. 300/ว ใช้คอมพิวเตอร์ได้

ผู้ช่วยหัวหน้ำคนงำน 1 ญ 20-45 ปวช-ปวส. 9,000/ด เวลำท ำงำน 08.00-17.00 น

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

แม่บ้ำน 1 ญ ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั 300/ว

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนทั่วไป 20 ช/ญ 18-60 ไม่จ ำกดั 400-800/ว

บริษทั กลำงคุ้มครองผู้ประกนัภัยจำกรถ จ ำกดั#0105541011867
3/44 ถ.สำมคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณสิทธิเดช ท่ำนมุข โทร.056-7442856

บริษทั โภคนิอุตสำหกรรม จ ำกดั #0675559000561
                                                      161/4 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร.056-701054

คุณอนุชำ เฟ้ืองฟุ่ง
180/73 ม.13 หมู่บ้ำนสุขุมวทิย์ ต.สะเดียง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กจิกำร: เสียบหมูป้ิง โทร.09-5450-8290//08-4990-7365

ลษัณะงำน เสียบหมูป้ิง

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 2

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนทั่วไป 5 ช 25-45 ไม่จ ำกดั 300/ว

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำย 2 ช/ญ 20+ ป.6+ 15,000+/ด

พนักงำนเร่งรัดหนีสิ้น 1 ช 20+ ป.6+ 17,000+/ด

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

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

Technical 2 ช 25-30 ปวช-ป.ตรี 9,000/ด สำมำรถตั้งระบบ networkได้

หจก.บึงสำมพันโภคภัณฑ์#0673559000640 ปช.3670800543024
188 ม. ต.บึงสำมพัน อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 กจิกำร โรงฆ่ำสัตว์ คุณเบญจวรรณ อนิทรำนุกลู โทร.089-9275210

ประกนัสังคมฯ

บริษทั โปรซีเคยีว พรีเมีย่ม จ ำกดั # 0675558000532
142/7 ถ.สำมคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.095-6393907

บริษทั เอม็ ซี เชน จ ำกดั # 0105537107421
368-11-12  ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-725359//084-8740026

เบีย้เลีย้ง+ประกนัชีวติ-ทุนกำรศึกษำบุตร รำงวลั

เที่ยวต่ำงประเทศ

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 3

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนรักษำควำมปลอดภยั 5 ช 30-60 ม.3 9,500/ด

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนสินเช่ือ 1 ช 24+ ม.3+ 12,000/ด

พนักงำนบริหำรหนีสิ้น 1 ช 24+ ม.3+ 12,000/ด

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ขำยผลติภณัฑ์ 1 ช 25+30 ป.ตรี 25,000/ด ค่ำคอมมชิช่ัน-ประกนัสังคม

พนักงำนขำยหน้ำร้ำน 1 ช/ญ 18-30 ม.6 9,000/ด ประกนัสังคม

พนักงำนก ำกบัสินค้ำ 1 ช 18-30 ม.6 9,000/ด ประกนัสังคม-เบีย้ขยัน

บริษทั รักษำควำมปลอดภัย พันมำล ีจ ำกดั#0675559000421

บริษทั เฮ็ลธ์ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั #0105554033651
10/16-17 ถ.เจริญพัฒนำ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณศุภกร  สุวรรณ ืโทร.081-5338353//091-1202009

บริษทั ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) # 0107546000130

35/11 ถ.นำรำยณ์พัฒนำ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณพวงเพชร อนุรักษ์ โทร.081-2330160

69/12 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-743249//086-3552657

OT+ค่ำคอมมชิช่ัน

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 4

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

3 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกดั 9,000+/ด

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนล้ำงรถ-ขัดสี 2 ช 18+ ม.3+ 300/ว ค่ำคอมมชิช่ัน 

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำย 2 ช/ญ 22+  ม.3

ช่ำงบริกำร 3 ช 22+ ม.3-ปวส.

ไอศกรีม วอลล์ ปช 1329900129984
14/9 ม.2 ต.ดงมูลเหลก็ อ.เมอืง จ.เพชรูรณ์ สิทธิศักดิ์  เทียบเพชร โทร.096-6465281

เอฟที พรีเมีย่ม คำร์แคร์ ปช.1659900188651
15/2 ซ.พระพุทธบำท 4 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณวรีสิทธ์ิ ศรีพงษ์วจิิตร โทร.089-056-6656

ร้ำนไทยเจริญ วงัพิกลุ ปช.3160300590681
69 ม.1 ต.วงัพิกลุ อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230 โทร.056-757023///084-5051236

ค่ำประสบกำรณ์+OT+ค่ำแรงขั้นต ่ำ

มใีบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์-มอุีปกรณ์กำร

ขำย(รถสำมล้อวอลล์)

พนักงำนขำยไอศกรีม วอลล์ เขต อ.เมอืง

เพชรบูรณ์

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 5

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำ 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี บัญชี/คอมฯ 10,000+/ด หยุดวนัอำทิตย์

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำด 10 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10,000+/ด ท ำงำนเป็นทีม มทีี่พักให้ฟรี

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

ฝ่ำยขำยเพชรบูรณ์ 5 ช/ญ 20+ ม.6-ป.ตรี 10,000-รถมอเตอร์ไซค์+ค่ำคอมฯ+ค่ำน ำ้มนั

12,000-รถยนต์+ค่ำคอมฯ+ค่ำน ำ้มนั

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 30 ช/ญ 20+ ม.6+

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย 30 ช/ญ 20+ ม.6+

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

                                                                       บริษทั ก .รวยอนันต์ จ ำกดั #057555800094 ปช.570985702906
3/3 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 เด่นนรงค์ โทร.08-2100-4155

เป็นค่ำคอมมชิช่ัน ไม่จ ำกดัรำยได้

                                                                       บริษทั ทีควิเอม็ TQM อนิชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ จ ำกดั

                                                                        บริษทั แอลเอม็จีประกนัภัย จ ำกดั #017555000171
88/8-9 ถ.สำมคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณปำณสิรำ  วชัระกนัยำตระกลู โทร.056-7430667// 081-5328815 ติดกบัร้ำนซิว

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 6

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำย 1 ช/ญ 20-26 ปวช.+

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำย 3 ช/ญ 20-26 ปวช.+

ช่ำงเคำะพ่นสี 3 ช 18+ ปวช.+ช่ำงยนต์

บริษทั สยำมนิสสันเพชรบูรณ์ จ ำกดั สำขำหล่มสัก
147 ม.3ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร.056-701-267 โทรสำร.056-745-399

ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

มปีระสบกำรณ์

ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

มปีระสบกำรณ์

บริษทั โตโยต้ำเพชรบูรณ์ สำขำบึงสำมพัน
111/1 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 คุณโชติกำ 056-732-680-2

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 7

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนท ำเบเกอร่ี 2 ช/ญ 18-40 ปวช.คหกรรม+ 9,000/ด มปีระสบกำรณ์

ผู้จัดกำรร้ำน 1 ช/ญ 30-35 ปวช.+ 15,000/ด มปีระสบกำรณ์

พนักงำนชงเคร่ืองดืม่ 2 ช/ญ 18-35 ปวช.+ 9,000/ด มปีระสบกำรณ์

พนักงำนรับออเดอร์ ดูแลร้ำน 2 ญ 20-35 ปวช.+ 300+/ว มปีระสบกำรณ์

พนักงำนเสริฟ 2 ช/ญ 18-35 ปวช.+ 300+/ว มปีระสบกำรณ์

ผู้ช่วยผู้จัดกำรร้ำน 1 ช/ญ 20-35 ปวช.+ 9,000/ด มปีระสบกำรณ์

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกดั 500-700/ว มโีบนัส,ทุนกำรศึกษำบุตร

บริษทั บีทำเก้น จ ำกดั
737/3 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 คุณดวงใจ เพลยีซ้ำย โทร.085-0236615/ 089-8452400 ปช.1341500099860

Patisserieปช.3601100277608
ทำงขึน้วดัผำซ่อนแก้ว ต.แคมป์สน อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ กจิกำร:อำหำรเคร่ืองดืม่ คุณวุฒิชัย ศรีตะลหฤทัย โทร.086-566-1140

สนใจสมคัร ติดต่อส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัเพชรบูรณ์ โทร .056-736219 ต่อ 23

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 8

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยั ระดับวชิำชีพ 1 ช 22+ ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 15,000+/ด สวสัดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน

(จป.วชิำชีพ)

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยั ระดับวชิำชีพ 1 ช 22+ ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 15,000+/ด สวสัดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำยรถยนต์ 2+ ช/ญ 18+

ช่ำงยนต์ 1+ ช 18+ มปีระสบกำรณ์ 300+/ว+ค่ำฝีมือ

ช่ำงสี 1+ ช 18+ มปีระสบกำรณ์ 300+/ว+ค่ำฝีมือ

บริษทั สันตำเพีย จ ำกดั

สวสัดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน

33 ม.8 ต.บุ่งน ำ้เต้ำ อ.หล่มสัก จังหวดัเพชรบูรณ์ 67110  กจิกำร: โรงโม่หิน 081-7854182 ปช.3670101607538

ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

7/1 ม.10 ต.นำยม อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กจิกำร โรงโม่หิน คุณเสำวนีย์ โทร.08-1785-4182 ปช.3670101607538

บริษทั มิตซู มอเตอร์ จ ำกดั #0675517000015
9/9 ม.5 ต.บ้ำนโตก อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000  โทร 056-911676 สุทธิดำ  กำแฟ ปช.1-6799-00188-11-2

หจก.ศิลำรัตน์ หล่มสัก

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 9

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำย 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกดั 300+/ว มโีบนัส ออกให้ทุก 28 วนั

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

ตัวแทนประกนัชีวติ 20 ช/ญ 20+ ม.6+ ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

บริษทั ไทยสมุทรประกนัภัย จ ำกดั
147/4-5 ถ.สำมคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 672000 โทร.056-720784//090-4614959

ค่ำคอมมิชช่ัน

ตำมระบบ

โครงสร้ำง

หจก.วนัทิพย์(นมดชัมิลล์) #0673541000044
90/188  ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.นำงั่ว อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 (ในหมู่บ้ำนโฮมแลนด์) โทร 056-741468//09-5494-6352

มปีระกนัอุบัติเหตุ 30,000 บ.ประกนัชีวติ 100,000 บ.ทุนกำรศึกษำบุตร อนุบำล-ป.ตรี ปีละ 2 เทอม

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 10

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำยรถยนต์บรรทุก 4 ช 21+ ม.6+ 9,000+ค่ำคอมมชิช่ัน +สวสัดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน

ช่ำงยนต์ 1 ช 21+ ปวช.ช่ำงยนต์ 300+/ว

กำรตลำด 1 ช/ญ 21+ ปวช. 300+/ว

พนักงำนสินเช่ือ 1 ช 25+ ม.6+ 300+/ว

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

หัวหน้ำงำน(โฟร์แมน) 2 ช 20+ ปวส.สำขำก่อสร้ำง 300/ว+ประสบกำรณ์

วศิวกรโยธำ 1 ช 20+ ป.ตรี สำขำโยธำ ถ้ำมปีระสบกำรณ์ 15,000+/ด

ช่ำงส ำรวจ 1 ช 20+ ปวส.+ ถ้ำมปีระสบกำรณ์ 15,000+/ด

ช่ำงเช่ือม(ซ่อมสร้ำง) 1 ช 20+ ไม่จ ำกดั 300+ประสบกำรณ์

9/9 ม.4 ต.สระปะดู่ อ.วเิชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 กจิกำร: กจิกำรรับเหมำก่อสร้ำง ติดต่อคุณกญัญำพัชญ์ โทร.08-4822-9223 (อยู่ตัวอ ำเภอวเิชียรบุรีก่อนถึงสะพำนข้ำม

แม่น ำ้ป่ำสัก)

409 ม.3 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.วงัชมภู อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67120 คุณเจิมขวญั โทร.056-771-066 F 056-771067

บริษทั อลนีกจิสยำม จ ำกดั สำขำเพชรบูรณ์# 0105513002263

หจก.วชัรขจร

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 11

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

ผู้จัดกำรโรงงำน 2 ช 23+ ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง

วศิวกรไฟฟ้ำ 5 ช 23+ ป.ตรี วศิวกรรมไฟฟ้ำฯ

วศิวกรเคร่ืองกล 5 ช 23+ ป.ตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล

วศิวกรโยธำ 5 ช 23+ ป.ตรี วศิวกรรมโยธำ

วศิวกรอุตสำหกรรม 5 ช 23+ ป.ตรี วศิวกรรมอุตสำหกำร

โปรแกรมเมอร์ 5 ช/ญ 23+ ป.ตรี วทิยำกำรคอมพิวเตอร์

เจ้ำหน้ำที่อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (จป.) 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี ชีวอนำมยัหรือผ่ำนกำรอบรม จป.

เจ้ำหน้ำที่ QC 10 ช/ญ 23+ ปวช.+อุตสำหกรรม

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

เจ้ำหน้ำที่บุคคล 10 ช/ญ 23+ ปวช.+สำขำที่เกี่ยวข้อง

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

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 10 ช/ญ 23+ ปวช.+สำขำที่เกี่ยวข้อง

ตำม

โครงสร้ำง

ของบริษทั

และไม่ต ่ำกว่ำ

ค่ำแรงขั้นต ่ำ   

 +ประสบกำรณ์

ทุกต ำแหน่ง สวสัดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน มี

โบนัสทุกเดือน+ที่พักฟรี+อำหำรฟรี 2 มือ้ 

(บริษทัช่วยค่ำไฟฟ้ำเดือนละ 400 บำท)

บริษทั ทองขำว จ ำกดั
23 ม.5 ต.ศำลำลำย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 กจิกำร: โรงโม่หิน โทร. 09-1729-1848 /08-1888-3042 ปำกทำงเข้ำ เทศบำลท่ำข้ำมเข้ำซอยไปประมำณ 8 กม.

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 12

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ ไอ.ท.ี 10 ช/ญ 23+ ปวช.+สำขำที่เกี่ยวข้อง

ช่ำงไฟฟ้ำ 10 ช 23+ ปวช.+สำขำไฟฟ้ำฯ

ช่ำงซ่อมเคร่ืองมอืหนัก 10 ช 23+ ไม่จ ำกดัวุฒิ

ช่ำงกลโรงงำน 10 ช 23+ ไม่จ ำกดัวุฒิ

ช่ำงเช่ือม 10 ช 23+ ไม่จ ำกดัวุฒิ

ช่ำงกลงึ 10 ช 23+ ไม่จ ำกดัวุฒิ

พนักงำนขับรถแบคโฮ 10 ช 23+ ไม่จ ำกดัวุฒิ

พนักงำนขับรถตักล้อยำง 10 ช 23+ ไม่จ ำกดัวุฒิ

พนักงำนทั่วไป 10 ช/ญ 23+ ไม่จ ำกดัวุฒิ 300+/ว

พนักงำน Part time นักเรียนนักศึกษำ 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกดัวุฒิ 300/ว

บริษทั ทองขำว จ ำกดั
23 ม.5 ต.ศำลำลำย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 กจิกำร: โรงโม่หิน โทร. 09-1729-1848 /08-1888-3042ปำกทำงเข้ำ เทศบำลท่ำข้ำมเข้ำซอยไปประมำณ 8 กม.

ตำม

โครงสร้ำง

ของบริษทั

และไม่ต ่ำกว่ำ

ค่ำแรงขั้นต ่ำ   

 +ประสบกำรณ์

ทุกต ำแหน่ง สวสัดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน มี

โบนัสทุกเดือน+ที่พักฟรี+อำหำรฟรี 2 มือ้ 

(บริษทัช่วยค่ำไฟฟ้ำเดือนละ 400 บำท)

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 13

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำย 2 ช 20+ ม.6+ 9,000+/ด มใีบขับขีส่่วนบุคคล ท ำงำนต่ำงพืน้ที่ได้

พนักงำนขับรถ 2 ช 20+ ไม่จ ำกดั 9,000+/ด มใีบขับขี ่ท.2 ขึน้ไป ท ำงำนต่ำงพืน้ที่ได้

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนทั่วไป 40 ช/ญ 22-45 ป.6+ 300/ว

ช่ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองท ำควำมเย็น 2 ช 25-40 ปวส.+ ตำมวุฒิ

แม่บ้ำน 2 25-45 ป.6+ 300/ว

หจก.เพชรศรีทอง ออยล์ เซ็นเตอร์
99 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต ำบลท่ำพล อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวดั เพชรบูรณ์ 67250 โทร.056-736558//086-4466491

สวสัดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน 

บริษทั เฟรช โปรดวิส์ จ ำกดั
360 ม.6 ต.หล่มเก่ำ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120 กจิกำร: ห้องเย็นพืชและผลไม้ คุณพินิดำ ด้วงมูล โทร. 056-708-216 /08-1533-0190 ติดไฟฟ้ำหล่มเก่ำ  #010554580243

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 14

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

บริหำรโรงงำน 30 ช/ญ 20+ ป.ตรี-ป.โท สำขำfood science ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่ต ่ำกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

ผู้จัดกำรฝ่ำยประกนัคุณภำพ 1 ช 25+ ป.ตรี+ ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่ต ่ำกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

พยำบำลวชิำชีพ 2 ญ 25+ ป.ตรี.สำขำพยำบำล ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่ต ่ำกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

10 ช 20+ ปวช.+สำขำช่ำง ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่ต ่ำกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

พนักงำนธุรกำรโรงงำน 10 ช/ญ 20+ ม.6+ ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่ต ่ำกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

พนักงำน QA,QC 10 ช/ญ 20+ ม.6+ ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่ต ่ำกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

พนักงำนฝ่ำยผลติ 400 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกดั 300/ว ท ำงำนในที่เย็นได้

พนักงำน รปภ. 5 ช 20+ ไม่จ ำกดั 300/ว ท ำงำนเป็นกะได้

99 ม.4 ต.กนัจุ อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร 0-5671-7200-99 ต่อ 233

ช่ำงไฟฟ้ำ,ช่ำงเทคนิค,เคร่ืองกล

,อเิลก็ทรอนิกส์,เคร่ืองท ำควำมเย็น

บริษทั โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ ำกดั

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 15

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

จป.วชิำชีพ 1 ญ 20-35 ป.ตรีสำขำชีวอนำมยัฯ 18,000/ด

บริหำร Food Safey 1 ญ 20-35 ป.ตรี สำขำ food Science 15,000/ด

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน-บัญชี 1 ญ 20-35 ป.ตรี สำขำ บัญชีหรือทีเ่กี่ยวข้อง 12,000-15,000

พนักงำนผลติ 100 ช 18-45 ไม่จ ำกดัวุฒิ 300+/ว +เบีย้ขยนั 10 บำทต่อวนั ค่ำข้ำว 20 บำทต่อวนั OT ชม.ละ 56 บำท

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนบริกำรสินเช่ือ 10 ช/ญ 20-28 ม.6-ป.ตรี 9,000+/ด สวสัดกิำรตำมกฎหมำยแรงงำน+ค่ำคอมมิชช่ัน+ฟรีทีพ่ัก

พนักงำนแห่ป้ำย 5 ช 20-28 ไม่จ ำกดั 300+/ว มีใบขบัขี่รถยนต์มีประสบกำรณ์ ฟรีทีพ่ัก

พนักงำนกำรตลำด 10 ช/ญ 20-28 ม.6-ป.ตรี 9,000+/ด สวสัดกิำรตำมกฎหมำยแรงงำน+ค่ำคอมมิชช่ัน+ฟรีทีพ่ัก

พนักงำนบัญชี 10 ช/ญ 20-28 ม.6-ป.ตรี 9,000+/ด มีใบขบัขี่รถยนต์มีประสบกำรณ์ ฟรีทีพ่ัก

พนักงำนไอที 10 ช 20-28 ม.6-ป.ตรี 9,000+/ด มีใบขบัขี่รถยนต์มีประสบกำรณ์ ฟรีทีพ่ัก

บจก.สบำย สบำย ลสิซ่ิง

99/8 ม.4 ถ.นครสวรรค์-ชัยภูม ิต.กนัจุ อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 ติดต่อ คุณพงศ์ปณต (มนี) โทร.09-7992-2256 / 08-0628-4560 ปช.1679900148358

สวสัดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน 

204  ม.12 ต.ท่ำพล อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67250 กจิกำร: สินเช่ือ วรรณำ   โทร. 056-736-647/086-681-648-2 ติดกบัร้ำนฮอนด้ำศรีสยำม ท่ำพล ปช.1670300138604 #

0655558001059

 บริษทั ฟู้ด ฟอร์ เดอะเวลิด์ (ในเครือสหฟำร์ม)

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 16

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

กรำฟฟิก 1 ช/ญ 20+ ปวช. ตำมวุฒิ มปีระสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

พนักงำนขำย 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ช่ำงยนต์ ตำมวุฒิ

ธุรกำรอะไหล่ 1 ช/ญ 20+ ปวช. ตำมวุฒิ

ช่ำงบริกำร 2 ช 20+ ปวช.+ช่ำงยนต์ ตำมวุฒิ

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำย 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกดัวุฒิ ทดลองงำน 2 เดือน เบีย้เลีย้งวนัละ 200+ค่ำคอมมชิช่ัน

99/9 ม.13 ต.บ้ำนโตก อ.เมอืง เพชรบูรณ์ 67000 กจิกำร: จ ำหน่ำยเคร่ืองมอืกำรเกษตร 056-566 188/084-2250618

บริษทั ไมด้ำแอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) สำขำเพชรบูรณ์

 บริษทั คูโบต้ำ เพชรบูรณ์

328/6-7 ถ.พระพุทธบำท ต.ในเมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000      056-743-670/    08-7730-5978 ใกล้ ร้ำนถำวรอะไหล่

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 17

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

ช่ำงซ่อมช่วงล่ำง 1 ช 25+ ไม่จ ำกดั 15,000+/ด
มีประสบกำรณ์ด้ำนล้อยำงรถยนต์ ซ่อมช่วงล่ำง มีที่พกัให้ฟรี วนัหยุด

ประจ ำเดอืน วนัหยุดประจ ำปี/โบนัส

ปวส.สำขำกำรจัดกำร-ป.ตรี 12,000+/ด
ผู้จัดกำรร้ำน(สำขำหนองไผ่,สำขำบึงสำมพัน,สำขำ

วงัโป่ง,สำขำหล่มสักและสำขำเขำค้อ)
22-29

เคยด ำรงต ำแหน่งผู้บังคบับัญชำมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี,

ทักษะกำรจัดกำรด,ีประสบกำรณ์ตรงด้ำนกำรเกษตร

หรือกำรจัดกำรร้ำนค้ำปลีกจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

5

9,000+/ด19-29 ปวส.บัญชี2
พนักงำนบัญชีและกำรเงิน(สำขำหล่มสักและสำขำ

เขำค้อ)
ช/ญ

ทักษะกำรค ำนวณด,ีประสบกำรณ์ตรงร้ำนค้ำปลีก

(แคชเชียร์) พิจำรณำเป็นพิเศษ

พนักงำนขำยและกำรตลำด  (สำขำหนองไผ่,สำขำ

บึงสำมพัน,สำขำหล่มสักและสำขำเขำค้อ)
9,000+/ด18-35

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

ปวส.หรือเทียบเท่ำ -ป.ตรีทุก

สำขำ
4

หจก.วนิดำกำรปิโตรเลี่ยม

พนักงำนส่งเสริมกำรตลำด (สำขำหนองไผ่,สำขำ

บึงสำมพัน,สำขำวงัโป่ง,สำขำหล่มสักและสำขำเขำ

ค้อ)

บริษทั เกษตร85 จ ำกดั

5 9,000+/ด

ช/ญ
มีทักษะกำรพูดด,ีมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรขำยพิจำรณำ

เป็นพิเศษ

ทักษะพูดในทีชุ่มชนดี,มีใบอนุญำตขบัขี่,

ประสบกำรณ์ตรงด้ำนสินค้ำกำรเกษตรพิจำรณำเป็น

พิเศษ

ช/ญ

ช/ญ

356/1 ม.1 ต.วงัโป่ง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 08--7309 883   /08-1533-1231  /056-758-237 ใกล้กบัหน่วยรำชกำรอ ำเภอวงัโป่ง

ปวส.กำรตลำด19-39

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 18

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนบริกำรทัว่ไปบึงสำมพัน 1 ช/ญ 20+ ม.6 หรือเทียบเท่ำ ตำมวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษทัฯ

พนักงำนทีป่รึกษำกำรขำย สำขำหล่มสัก 3 ช/ญ 22+ ม.6 หรือเทียบเท่ำ

พนักงำนทีป่รึกษำกำรขำย สำขำบึงสำมพัน 4 ช/ญ 22+ ม.6 หรือเทียบเท่ำ

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำยหน้ำร้ำน 3 ญ 18+ ม.3 300/ว+ค่ำคอมฯในกำรขำย

ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 2 ช 20+ ปวช.-ปวส. 300+/ว

หจก.รุ่งโรจน์ยนต์
22/7 ถ.สำมคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กจิกำร: จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ พิศสมยั จันทร์ โทร 056-743-071 ติดโรงเรียนเมอืงเพชรบูรณ์

มีใบขบัขี่รถยนต์+ใช้คอมพิวเตอร์ได้

102 ถ.นิกรบ ำรุง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ประเภทกจิกำร: จ ำหน่ำยรถยนต์ อซูีซุ โทร056-711-281 ต่อ 141 -142 Fax056-713-091 ใกล้สำธำรณสุข

บริษทั สันติอซูีซุ จ ำกดั สำขำเพชรบูรณ์

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 19

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนเสริฟ 5 ช/ญ 18+ ป.6+ 9,000+/ด สวสัดิกำรตำมโครงสร้ำงบริษทั

ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 20+ มปีระสบกำรณ์ ตำมประสบกำรณ์

พนักงำนต้อนรับ 4 ช/ญ 20+ ป.ตรี 9,000+/ด

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำย 5 ช 20+ ม.3+ 300+/ว

พนักงำนส่งสินค้ำ 5 ช 20+ ม.6+ 300+ว

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนบัญชีและธุรกำร /เจ้ำหน้ำทีว่เิครำะห์สินเช่ือ 10 ญ 20-27 ปวส.-ป.ตรี 9,000+/ด+ค่ำคอมมชิช่ัน  ออกต่ำงจังหวดัได้มทีี่พักให้

39 ถ.สำมคัคีชัย อ.เมอืง ในเมอืง เพชรบูรณ์ 67000 กจิกำร: โรงแรม  โทร 08-1038-1924

หจก.ตั้งเกยีหล ี1994

36/1 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000  กจิกำร: สินเช่ือ โทร 056-725-711    ,056-725-712  ใกล้  รพ.เมอืงเพชร

บริษทั ว.พรรณเชษฐ์ จ ำกดั

สวสัดิกำรตำมโครงสร้ำงบริษทั

48/2 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 กจิกำร: จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค คุณเปรมฤดี 056-745-742 , 056-701-112 ข้ำงเทศบำลใหม่หล่มสัก ซอยวจ6ี

โรงแรมโฆษติฮิลล์

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 20

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบรถใหม่(PDI) 2 ช 25+ ปวช-ปวส.ช่ำงยนต์ ตำมวุฒิ ประกนัสังคมตำมกฎหมำย

ช่ำงยนต์ 3 ช 25-35 ปวช-ปวส.ช่ำงยนต์ ตำมวุฒิ ขับรถยนต์ได้ มใีบขับขี่

พนักงำนล้ำงรถ 1 ช 20-45 ม.3 ค่ำแรงขั้นต ่ำ

พนักงำนขำย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ค่ำแรงขั้นต ่ำ

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

ช่ำงไฟฟ้ำรถยนต์ 1 ช 30+ ปสว.ช่ำงยนต์ 9,000-15,000/

ด
มปีระสบกำรณ์2 ปี

พนักงำนขับรถสิบล้อ 1 ช 25+ ป.4+ 9,000-15,000/

ดช่ำงยนต์ 1 ช 22+ ปวช.-ปวส. 9,000-15,000/

ดธุรกำร (ต้องกำรคนพืน้ที่หนองไผ่) 1 ญ 22+ ปวส.+ 9,000-15,000/

ด

369 ม.5 ต.น ำ้ชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110  ประเภทกจิกำร: ซือ้ขำยรถยนต์ฮอนด้ำ คุณวมิลรัตน์  รัศมจีันทรำง 08-1971-3139 

บริษทั ว.ีคอนกรีต จ ำกดั

บริษทั เพชรบูรณ์ฮอนด้ำคำร์ จ ำกดั

179 ม.12 ต.นำงั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร: ผลิตและจ ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ คุณสำยพิน 056-741-251-2 ต่อ 12 Fax 056-741354 ก่อนถึงหมู่บ้ำนโฮมแลนด์

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 21

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

แม่บ้ำน 1 ญ 25-35 ม.3+ 9,000 08.00-17.00

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด MC 10 ช/ญ 20-25 ปวส-ป.ตรี 10,000-14,000/ด มค่ีำคอมมชิช่ัน+รถยนต์

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

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

ที่ปรึกษำประกนัชีวติ 10 ช/ญ 20-40 ม.6+ เบีย้เลีย้งวนัละ 200 +ค่ำคอมมชิช่ัน+โบนัส,กองทุนส ำรองสมทบ

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 300+/ว สำมำรถขับรถยนต์ได้

ช่ำงแอร์,ช่ำงอเิลก็ทรอนิกส์ 10 ชำย 20+ ปวส.+ 300+/ว

ฐำนเงินเดือน+ค่ำคอมมชิช่ันไม่ต ่ำกว่ำ 9,000/ด

52/1 ถ.เทพำพัฒนำ ต.ในเมอืง อ.เมอืง เพชรบูรณ์ 67000   ประเภทกจิกำร: ตัวแทนประกนัวนิำศภยั โทร.08-5695 -8496     056-725-487(หน้ำหมู่บ้ำนเทพำธำน)ี

บ.สยำมสไมล์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

88/3-5 ถ.สำมคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กจิกำร: จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  โทร. 056-720-620 โทรสำร 056-720-619 ก่อนถึงธนำคำรกรุงศรีอยุธยำสำขำ

ใหญ่

หจก.ซิวอเีลค็ตริค เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ

บมจ.กรุงไทยแอกซ่ำ ประกนัชีวติ
466/46 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร: ประกันชีวติ คุณปฏิภำณกว ีโทร.08-5149-1815,  056-720-292 (ติดศูนย์บริกำรทรูมูฟ ถนนสระบุรี-หล่มสัก)

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 22

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนบัญชี 1 ญ 20+ ปวช.+บัญชี 300+/ว

ช่ำงอเิลคทรอนิค 1 ช 20+ ปวช.+ช่ำงอเิลคทรอนิค 300+/ว

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนเสิร์ฟ 2 ช/ญ 18-25 ไม่จ ำกดั 300+/ว ค่ำคอมฯ+อำหำรกลำงวนั

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์โครงกำร 5 ช/ญ 22-30 ปวส.+ 9,000+/ด

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 2 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 9,000+/ด

ตัวแทนประกนัชีวติ 5 ช/ญ 22-35 ปวช.+ 9,000+/ด

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ 20 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 9,000+/ด

56/9 ถ.กลำงเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.08-9701-3704 คุณญิำภำ  สมพงษงษ์

16/4 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กจิกำร ประกนัชีวติ คุณกรชพร โทร. 08-9960-6132  /056-713-642(ตรงสหกรณ์กำรเกษตร เยือ้งโรงแรมโฆษติ)

9/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมอืง เพชรบูรณ์ 67000     ประเภทกจิกำร : เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ โทร.056-721-147-8 ติดสมำคมจีน
หจก.นพคุณเอน็จิเนียร่ิง

บริษทั ฟิลลปิประกนัชีวติ จ ำกดั (สำขำเพชรบูรณ์)

ร้ำนบ๊ิก ชำบู (สระยำว) ปช.3601000217000

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 23

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนประจ ำรถ 10 ช 20-35 ไม่จ ำกดั 9,000+/ด

พนักงำนขับรถประจ ำทำง 10 ช 30-45 ไม่จ ำกดั 10,000/ด

พนักงำนต้อนรับ 10 ญ 20-35 ไม่จ ำกดั 9,000+/ด

ช่ำงเคร่ืองยนต์/ช่ำงซ่อมช่วงล่ำง 2 ช 20-35 ปวช.+ 9,000+/ด

ช่ำงประกอบโครงรถบัส 10 ช 20+ ไม่จ ำกดั 9,000+/ด มปีระสบกำรณ์ทำงด้ำนงำนเช่ือม

บริษทั เพชรประเสริฐ จ ำกดั
31/10 ถ.ศึกษำเจริญ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กจิกำร: เดินรถโดยสำร  โทร. 056-711-315

ทุกต ำแหน่งสวสัดิกำรตำมกฏหมำยแรงงำน

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 24

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

รองผู้อ ำนวยกำรโครงสร้ำง 1 ช 30+ ป.ตรี 9,500/ด

ผู้จัดกำรเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำเคร่ืองครัว 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 9,500/ด

พนักงำนป้องกนักำรสูญเสีย 2 ช 25+ ปวส.+ 9,500/ด

พนักงำนดูแลลูกค้ำส่วนหน้ำ 1 ช 25+ ปวช.+ 9,500/ด

ช่ำงเทคนิคทั่วไป 2 ช 25+ ปวส.+ 9,500/ด

พนักงำนขำยประตูไม้อดั 2 ช 21+ ปวช.+ 9,500/ด

ผู้จัดกำรแผนกขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 5 ช 21+ ปวช.+ 9,500/ด

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำน Call Center 50 ญ ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั 10,000-15,000 เบีย้ขยัน/วนัหยุด-สวสัดิกำร

พนักงำน Call Center (Past time) 50 ญ ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั 10,000-15,000 เบีย้ขยัน/วนัหยุด-สวสัดิกำร

333 ถ.สระบุรี-หล่มสัก  ม.12 ต.นำงั่ว อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000  กจิกำร: จ ำหน่ำยอุปกรณ์ก่อสร้ำง โทร.09-3326-3238 # 056-713-632-4

บริษทั ซอฟเทล คอมมูนิเคช่ัน(ไทยแลนด์) จ ำกดั สำขำเพชรบูรณ์
27/40 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กจิกำร: บริกำรสินค้ำ คุณฉ่ำย 061-3309377 (ถนนบำยพำสหลงัโรงพยำบำลเพชรบูรณ์)

บริษทั สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั สำขำเพชรบูรณ์

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 25

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่สินเช่ือ 10 ช 18+ ปวส.-ป.ตรี 300+/ว

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 10 ช/ญ 18+ ป.ตรี 300+/ว

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 10 ช 18+ ม.6-ป.ตรี 300+/ว

เจ้ำหน้ำที่เร่งรัดหนีสิ้น 10 ช/ญ 18+ ม.6 9,000+/ด ค่ำคอมมชิช่ัน+ค่ำต ำแหน่ง

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

ช่ำงไฟฟ้ำ 30 ช 18+ ปวช.+ 9,000+ประสบกำรณ์

ช่ำงอเิลคทรอนิค 20 ช 18+ ปวช.+ 9,000+ประสบกำรณ์

ช่ำงโยธำทั่วไป 10 ช 18+ ม.3+ 300+/ว ทุกต ำแหน่ง สวสัดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน

ช่ำงเขียนแบบ 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ 9,000+ประสบกำรณ์

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยั (จป.วชิำชีพ) 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี  จป.วชิำชีพ 9,000+ประสบกำรณ์

บริษทั ศรีสวสัดิ์พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั
165 ถ.สำมคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง  จ.เพชรบูรณ์ 67000 ประเภทกจิกำร: สินเช่ือ  คุณวฒันำ ไตรพรมมำ โทร. 08-1801-2361  ตรงข้ำมโรงแรมบูรพำ

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

สวสัดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน และสวสัดิกำร

อื่นๆ

บริษทั ไทยอุตสำหกรรมน ำ้ตำล จ ำกดั#0105519012813

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 26

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

ผูจ้ดัการแผนกธุรการ/หวัหนา้แผนกธุรการ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตามวฒิุ+ประสบการณ์

เจา้หนา้ท่ีเขียนแบบ จ.นครนายก 1 ช/ญ 25-35 ปวช.+ ตามวฒิุ+ประสบการณ์

วิศวกรโครงการ จ.อุดรธานี 1 ช 25-35 ป.ตรี ตามวฒิุ+ประสบการณ์

โฟร์แมนไฟฟ้า จ.เพชรบูรณ์ 1 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามวฒิุ+ประสบการณ์

เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล (ผูพิ้การ) 10 ช/ญ ไม่จ  ากดั สามารถใชค้อมพิวเตอร์ได้ ตามวฒิุ+ประสบการณ์

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

โฟร์แมนงานสถาปัตย ์/ โครงสร้าง  ( จ.อุดรธานี/     จ.ตาก ) 4 ช/ญ 25+ ปวส.-ป.ตรี ตามวฒิุ+ประสบการณ์

วิศวกรไฟฟ้าส่ือสาร ( จ.เพชรบูรณ์ ) 1 ช/ญ 55-35 ป.ตรี ตามวฒิุ+ประสบการณ์

วิศวกรไฟฟ้าส่ือสาร/วิศวกรสนาม ( เพชรบูรณ์     /อุรดิตถ/์พิจิตร /
ปทุมธานี/อุดรธานี/นครนายก )

3 ช/ญ 30-40 ป.ตรี ตามวฒิุ+ประสบการณ์

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตามวฒิุ+ประสบการณ์

เวลำท ำงำน 08.00-17.00 น. สวสัดิกำรตำม

โครงสร้ำงของบริษทั

เวลำท ำงำน 08.00-17.00 น. สวสัดิกำรตำม

โครงสร้ำงของบริษทั

117 ถ.พระพุทธบำท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ติดต่อ นำงสำวปำริชำติ วงศ์เขียวแดง 09-3136-2255

117 ถ.พระพุทธบำท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ติดต่อ นำงสำวปำริชำติ วงศ์เขียวแดง 09-3136-2255

บริษทั ว.ีสถำปัตย์ จ ำกดั

บริษทั ว.ีสถำปัตย์ จ ำกดั

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 27

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ กำรบัญชี

นักโภชนำ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี สำขำโภชนำ

นักรังสีเทคนิค 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี  สำขำรังษี มใีบประกอบโรคศิลป์

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

นักเทคนิคกำรแพทย์ 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี เทคนิคกำรแพทย์ มใีบประกอบโรคศิลป์

พยำบำลวชิำชีพ 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี.พยำบำลวชิำชีพ มใีบประกอบโรคศิลป์

ผู้ช่วยพยำบำล 10 ช/ญ 20+ จบหลกัสูตรผู้ช่วยพยำบำล มใีบประกำศนียบัตรตำมหลกัสูตร

พนักงำนบันทึกข้อมูล(รับเฉพำะผู้พิกำร) 1 ช/ญ 20+ ม.3 มีใบประกำศนียบัตรวชิำชีพ สำขำคอมพิวเตอร์

บริษทั บูรณเวช จ ำกดั (รพ.เพชรรัตน์)ปช.1670700115296
2/1 ถ.สำมคัคีชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-720-680-4 ต่อ 204 F 056-720679 คุณกลัลยำ ค ำพันธ์

ทุกต ำแหน่งอตัรำค่ำจ้ำงตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่น้อย

กว่ำค่ำแรงงำนตำมที่กฏหมำยก ำหนด

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2559 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 28

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีอำหำร/ผลติ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี food science 12,000-15,000

พนักงำนเคร่ืองจักรกำรผลติ 1 ช/ญ 30+ ปวช.+ช่ำงกล/ช่ำงเคร่ือง 10,000-12,000

ฝ่ำยกำรตลำด และขำยหน่วยรถ 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกดั 9,000-10,000/ด

ฝ่ำยผลติ 6 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกดั 9,000/ด

บริษทั ชัยชำดำ จ ำกดั #0105555172019
234 ม.10 ต.ป่ำเลำ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 6700 คุณชัยสิทธิ โทร.081-9022293/098-2812669

สวสัดิกำรตำมกฏหมำย ท ำงำนจันทร์-เสำร์

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่1 พฤศจกิำยน 2559 **


