
วันที่แจ้ง ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง ประเภทกิจกำร
4 ธ.ค. 63 1 สถาปนิก 1 ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 15,000 ประกันสังคม บจก.เพชรา คอนสตรัคชั่น 2019 การก่อสร้าง

2 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000 ถ้าผ่านทดลองงานเพิ่มเงินเดือนให้ 138/1  ม.2  ต.เขาวงกต  039-480188
อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี

3 ธ.ค. 63 3 พนักงานบัญชี 4 ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000 + ประกันสังคม หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี รับเหมาก่อสร้าง
888  ม.13  ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง 

จันทบุรี 039-460588 ต่อ16

3 ธ.ค. 63 4 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 22-50 ปวช.-ป.ตรี 323 /วัน ผ่านการเกณฑ์ทหาร โรงแรมบลูแรบบิทส์ โรงแรม
มีประกันสังคม 188  ม.2  ต.ท่าช้าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี 039-471288

30 พ.ย. 63 5 พนักงานเซลล์ค้าส่ง 2 ช/ญ 25-40 ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง ขายโทรศัพท์  ซิมการ์ด  บัตรเติมเงิน บจก. จันทบุรี มอเตอร์เซลล์ จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ
มีค่า

คอมมิชชั่น และอุปกรณ์เก่ียวกับโทรศัพท์ 24/1-3  ม.7  ต.จันทนิมิต  อ.เมือง จันทบุรี 039-609113-4
สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

มีใบขับขี่  หากมีประสบการณ์ด้านการ
ขายหรือพูดภาษากัมพูชาได้

จะพิจารณาพิเศษ



วันที่แจ้ง ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง ประเภทกิจกำร
26 พ.ย. 63 6 ช่างบริการ 2 ญ 22 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. ตาม ประกันสังคม บจก. เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริค ซิตี้ จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

โครงสร้าง 4/1 ถ.พระยาตรัง  ต.วัดใหม่ 089-6046540
อ.เมือง  จ.จันทบุรี

26 พ.ย. 63 7 พนักงานบัญชี /คีย์เอกสาร 1 ญ 18 ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง ตามตกลง บจก. ท่าใหม่คอนกรีต ผลิต /จ าหน่าย

8 โฟร์แมน 1 ช 18 ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง 115 ม.10 ถ.สุขุมวิท  ต.วังโตนด ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี 039-491662 - 3

24 พ.ย. 63 9 เจ้าหน้าที่ประสานงาน - 1 ช/ญ 25-30ปี ปวส. 9,500 ขับรถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ บจก.เอ็น.พี.ซี.การโยธา รับเหมาก่อสร้าง
และประมูลงาน ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 086-3039292

18 พ.ย. 63 10 ผู้ช่วยขาย 2 ช/ญ 30-40ปี ปวส./ปวช. 323บ./วัน คุยรายละเอียดที่ร้าน ร้านเจ๊แก้ว ไก่สด ร้านค้า
ตลาดเทศบาลท่าใหม่ 096-2294649



วันที่แจ้ง ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง ประเภทกิจกำร
16 พ.ย. 63 11 หัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 30-40ปี ปวส. ตามตกลง สิทธิลาพักร้อนครบปี,ประกันสุขภาพ บมจ.สมายแม็คโคร(สาขาจันทบุรี) จ าหน่ายสินค้า

ประกันชีวิต,ชุดยูนิฟอร์ม ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 039-601462
กองทุนส ารองเลี้ยง

12 พ.ย. 63 12 พนักงานช่างยนต์ 1 ช 21ปีขึ้นไป ปวส. 10,500บ. คุยรายละเอียดที่บริษัท บมจ.เสริมสุข(สาขาจันทุบรี) ขายส่ง

13
พนง.เช็คเกอร์(ประจ าสาขา
ตราด) 1 ช 21ปีขึ้นไป ปวส. 10,500บ. ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 090-2657331

กองทุนส ารองเลี้ยง


