1 คนงำนสวน

2

วุฒิ
ค่ำจ้ำง
กำรศึกษำ
ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด 323 บำท/วัน

2 คนงำนสวน

2

ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด 323 บำท/วัน

ที่พัก

คุณตุ้ม
ต.มำบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

สวนผลไม้

3 คนงำนสวย

2

ช/ญ 20 - 40 ปี ไม่จำกัด 323 บำท/วัน

เบี้ยขยันรำยปี
ที่พัก , น้ำ , ไฟ ฟรี

คุณพิมพลอย บุญแต่ง
ต.จันทเขลม อ.เขำคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

สวนผลไม้

4 คนงำนสวน

2

ช/ญ 30 - 50 ปี ไม่จำกัด 323 บำท/วัน

ที่พัก , น้ำ , ไฟ
ทำงำนดีให้ข้ำวสำร 1 ถัง/เดือน

คุณอนันต์ วิสุทธำภรณ์
ต.จันทเขลม อ.เขำคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

สวนผลไม้

5 ช่ำงไฟ / ช่ำงแอร์

2

ช/ญ 26 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด 400 บำท/วัน

มีประสบกำรณ์กำรทำงำนอย่ำงน้อย 1-2
ปี

ร้ำนเมืองแสง อิเล็คทริค

จำหน่ำยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ

ลำดับ ตำแหน่งงำน

จำนวน เพศ

อำยุ

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

ประเภทกิจกำร

ที่พัก , น้ำ , ไฟ ฟรี
มีประสบกำรณ์ในกำรทำสวนมำก่อน

คุณประสิทธิ์ อ่อนละม่อม
ต.คลองพูล อ.เขำคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

สวนผลไม้

ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

6 คนงำนเก็บลำไย

20

วุฒิ
กำรศึกษำ
ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด

7 กรรมกร
8 ช่ำงปูน , ช่ำงเหล็ก , ช่ำงก่อ

3
2

ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด 323 บำท/วัน
ที่พัก , น้ำ , ไฟ ฟรี
ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด 500 บำท/วัน ทำงำนที่พลิ้ว / คลองนำรำยณ์ / ตรำด

ลำดับ ตำแหน่งงำน

จำนวน เพศ

9 คนงำนสวนทุเรียน , กรีดยำง 2

10 ผู้ดูแลเอกสำร ( เซ็คสต็อค )

11 เสมียน
12 พนักงำนฝ่ำยผลิต
13 พนักงำนขนส่งเหล็ก

1

1
1
1

ช

อำยุ

ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

ประเภทกิจกำร

ตำมตกลง

ที่พัก , ต้องกำรเป็นคู่สำมีภรรยำ

คุณณัฐพงศ์ พุ่มผล
ต.เขำบำยศรี อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี

สวนผลไม้

คุณประวิทย์ จันทร์ศรีทอง

รับเหมำก่อสร้ำง

คุณอรรถวุฒิ เกิดพุ่มนำค
ต.อ่ำงคีรี ต.มะขำม จ.จันทบุรี

สวนผลไม้

30 - 40 ปี ไม่จำกัด 323 บำท/วัน

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด 30,000 บำท

ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด 350 บำท/วัน
ช 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด 350 บำท/วัน
ช 20 ปีข้นึ ไป ไม่จำกัด 350 บำท/วัน

ที่พัก , น้ำ , ไฟ

ที่พัก , อำหำร ฟรี

บริษัท ไชน่ำ จิงกว่อหยวน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
จำกัด
ต.หนองตำคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

เบี้ยขยัน , วันหยุด ,โบนัสรำยปี
ประกันสังคม

บริษัทเอเจ สอยดำวเมทัล แอนด์ รูฟ จำกัด
ต.ทรำยขำว อ.สอยดำว จ.จันทบุรี

มีประสบกำรณ์กำรทำงำน

ขำยส่งผลไม้

จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง

ลำดับ ตำแหน่งงำน

จำนวน เพศ

อำยุ

วุฒิ
กำรศึกษำ

ค่ำจ้ำง
450 บำท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

ประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ ,ชุด
ฟอร์ม
450 บำท/วัน ค่ำทักษะ ,เบี้ยขยัน ,ค่ำประสบกำรณ์
450 บำท/วัน

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

ประเภทกิจกำร

บริษัท ศิริเจริญ โฮมแตนดำร์ด จำกัน

ขำยวัสดุก่อสร้ำง

14 พนักงำนยกสินค้ำ

2

ช

18 ปีขึ้นไป

ป.6

15 พนักงำนขับรถ
16 แม่บำ้ น

1
1

ช 20 ปีขึ้นไป
ญ 18 - 35 ปี

ป.6
ป.6

17 ช่ำงเดินท่อประปำ
18 คนงำนทั่วไป

3
2

ช
ช

20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด 400 บำท/วัน
20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด 400 บำท/วัน

ที่พัก

คุณธำรงค์ จิตตำนนท์
ต.บำงกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

19 พนักงำนทำควำมสะอำด

1

ญ

30 -50 ปี ไม่จำกัด 323 บำท/วัน

ตำมตกลง

บริษัท ท่ำใหม่ คอนกรีต จำกัด
ต.หนองสีงำ อ.นำยำยอำม จ.จันทบุรี

ญ 30 - 50 ปี ไม่จำกัด 323 บำท/วัน
ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด 323 บำท/วัน

ตำมตกลง

บริษัท อำร์ซีที คอนซูมเมอร์ จำกัด
ต.บำงกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

ศูนย์กระจำยสินค้ำ

ช

ตำมตกลง

โรงแรมดีวำรี ดีว่ำ ริมน้ำ จันทบุรี

โรงแรม

20 พนักงำนรักษำควำมสะอำด 1
21 ผู้ช่วยจัดส่งสินค้ำ (เด็กติดรถ) 1
22

พนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย

1

25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด

ตำมตกลง

ต.ท่ำช้ำง อ.เมือง จ.จันทบุรี

ต.ตลำด อ.เมือง จ.จันทบุรี

รับเหมำก่อสร้ำง

ลำดับ ตำแหน่งงำน
23

พนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย

จำนวน เพศ
5

ช

อำยุ

วุฒิ
กำรศึกษำ

ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

25 - 55 ปี ไม่จำกัด 350 บำท/วัน มีใบอนุญำต รปภ. จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

มีควำมขยัน , ซื่อสัตย์ , รักงำนบริกำร
ไม่มีประวัติอำชญำกรรม
24 แม่บ้ำน
25 คนสวน

1
1

ญ
ช

20 - 40 ปี
20 - 40 ปี

ป.6
ป.6

323 บำท/วัน
รักควำมสะอำด , เป็นระเบียบ
323 บำท/วัน มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

ประเภทกิจกำร

บริษัท รักษำควำมปลอดภัยทิพำไพศำล

รักษำควำมปลอดภัย

- แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ต.วันยำว อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ซีโคโครีสอร์ท ปำกน้ำแขมหนู
ต.ปำกน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

โรงแรม

