
ศปจ.3

วนัทีรับแจง้ ลาํดบั ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ทีตงั ประเภทกิจการ

19 ส.ค. 63 พนกังานไรเดอร์ 50 ช/ญ 18 ขึนไป ไม่จาํกดั 300 / วนั ตามตกลง บ.แกร็บแทก็ซี (จาํกดัสาขาจนัทบุรี) บริการส่งอาหาร

ถ.ศรีจนัทร์ ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 064-1360827

19 ส.ค. 63 คนงานทวัไป 1 ช 40-60 ไม่จาํกดั 9,000 มีทีพกัให้ คุณณฐักิต  เพศประเสริฐ ทาํงานทวัไป

21/25  ม.9  ต.เกาะขวาง อ.เมือง  จนัทบุรี 091-7383037

19 ส.ค. 63 แม่บา้น 5 ญ 18 - 45 ไม่จาํกดั 300 / วนั ตามตกลง โรงแรมเซนตโ์ทรเปชบีช รีสอร์ท โรงแรม

เสริฟ 5 ญ 18 - 45 ไม่จาํกดั 300 / วนั ตามตกลง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 039-460456

18 ส.ค. 63 ผูช่้วยกุ๊ก 1 ช/ญ 18 ขึนไป ป.6 45 / ชม. ทาํอาหาร บ.สิริเวชจนัทบุรี จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล

พนกังานเสริฟ 3 ช/ญ 18 ขึนไป ป.6 45 / ชม. บริการลูกคา้ ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี 039-605666

18 ส.ค. 63 พนกังานส่งอาหาร 10 ช/ญ 18 ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง บริษทัเดลิเวอร์ฮีโร่ (ฟู๊ ดแพนดา้) บริการส่งอาหาร

ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบุรี 066-0973465

18 ส.ค. 63 บริการส่งอาหาร 10 ช/ญ 18 ขึนไป ไม่จาํกดั 22,000 / ด รับออเดอร์ / ส่งอาหาร บ.ฟู้ดแพนดา้สาขาจนัทบุรี บริการส่งอาหาร

17 ส.ค. 63 ดูแลผูป่้วย 1 ญ 18 ขึนไป ไม่จาํกดั 300 / วนั อาหาร / ตอ้งพกัอยูก่บันายจา้ง บา้นส่วนบุคคล ดูแลผูป่้วย

ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 081-1619612

ตําแหน่งงานว่าง

                                                                                สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี                         

วุฒ ิ ประถมศึกษาวุฒิ  ประถม



วนัทีรับแจง้ ลาํดบั ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ทีตงั ประเภทกิจการ

17 ส.ค. 63 คนงานสวน 2 ช 25 - 45 ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง สุวรรณ์ การพานิช สวนผลไม้

ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จนัทบุรี 084-7118834

14 ส.ค. 63 พนกังานซ่อมเครืองยนต์ 1 ช 18 - 40 ไม่จาํกดั 350 - 400 ตามตกลง อู่ช่างกรุง 087-9401064 - กรุง

ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 092-6959478 - ปู

11 ส.ค. 63 ช่างประตูเหลก็ 1 ช 18 ขึนไป ไม่จาํกดั 450 / วนั อตัราค่าแรงเพมิขึนตามประสบการณ์ โพธิลงัการเหลก็ดดั รับติดตงั / ต่อเติมประตู

ช่างประตูอะลูมิเนียม 1 ช 18 ขึนไป ไม่จาํกดั 450 / วนั ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 081-3565832

11 ส.ค. 63 คนงานทาํสวนมงัคุด 3 ช/ญ 25 ขึนไป ไม่จาํกดั 300 ขึนไป บา้นพกั ทงั 2 ตาํแหน่ง สวนพลอยธนวฒัน์ สวนผลไม้

คนเฝ้าสวนทุเรียน 1 ช 60 - 70 ไม่จาํกดั 300 ขึนไป  เคยทาํสวน / ให้นาํเป็น / ไม่ดืมสุรา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 062-4181822

11 ส.ค. 63 คนทาํสวน 2 ช/ญ 25 ขึนไป ไม่จาํกดั 300 / วนั โบนสัปรายปี สวนลุงโลน้ สวนผลไม้

ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จนัทบุรี 087-1412218

11 ส.ค. 63 คนขบัรถ 1 ช 30 ไม่จาํกดั 11,000 / ด ประกนัสงัคม ยโูร่ธีรณี จาํกดั 061-3972678

ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี

11 ส.ค. 63 พนกังานหนา้ลาน/แคชเชียร์ 3 ช/ญ 18ขึนไป ไม่จาํกดั 323/วนั ค่าล่วงเวลา/ชุดยนิูฟอร์ม/ประกนัชีวิต บริษทัปิโตเลียมไทย คอร์ปอเรชนั จาํกดั คา้ปลีกเชือเพลิง

ประกนัสงัคม / โบนสัประจาํปี ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 063-2174047

10 ส.ค. 63 พนกังานขาย 1 ญ 25-30 ไม่จาํกดั 8,000 / ด ประกนัสงัคม ร้านวนัดาพร 095-6466964

ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบุรี



วนัทีรับแจง้ ลาํดบั ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ทีตงั ประเภทกิจการ

10 ส.ค. 63 พนกังานขายหนา้ลาน ไม่จาํกดั ช/ญ 18ขึนไป ไม่จาํกดั 9,690 ค่าคอมมิชชนั / ประกนัสงัคม หจก.บีเค อินฟินิตี ปํานาํมนั

ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี

10 ส.ค. 63 เซลบอย 2 ช 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง โรงแรมริเวอร์ราววรรณ ธรุกิจโรงแรม

กุ๊ก 1 ช 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี

พนกังานทาํความสะอาด 1 ช 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง

10 ส.ค. 63 คนขบัรถ 1 ช 18-40 ป.6 400 / วนั ทีพกัฟรี / มีใบขบัขีพิจารณาพิเศษ วเิชียร รืนบุรี รับเหมาก่อสร้าง

คนงานก่อสร้าง 1 ช 18-40 ป.6 350 / วนั ต.เขาววั อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 08-8638056

7 ส.ค. 63 พนกังานลา้งจาน 1 ญ 18ขึนไป ไม่จาํกดั 330/วนั มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที ร้านสบายใจ ร้านอาหาร

เดก็เสิร์ฟ 2 ช/ญ 18ขึนไป ไม่จาํกดั 250/วนั ถ.สุขาภิบาล ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 080-2040610

แม่ครัว 1 ญ 20-40 ไม่จาํกดั 323/วนั  มีประสบการณ์ปรับเป็นวนัละ 400 บาท วนั

7 ส.ค. 63 ผูช่้วยกุ๊ก 1 ช/ญ 30 ไม่จาํกดั 323/วนั ตามตกลง บริษทับางมะนาว จาํกดั โรงแรม

พนกังานทาํความสะอาด 2 ญ 25-30 ไม่จาํกดั 323/วนั ตามตกลง ต.หนองบวั อ.เมือง จ.จนัทบุรี 039-480481

พนกังานเดินอาหาร 1 ช 18-25 ไม่จาํกดั 323/วนั ตามตกลง

พนกังานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 18-25 ไม่จาํกดั 323/วนั ตามตกลง

คนสวน 2 ช 30 ไม่จาํกดั 323/วนั ตามตกลง

ช่างซ่อมบาํรุง 2 ช 30 ไม่จาํกดั 323/วนั ตามตกลง

7 ส.ค. 63 พนกังานซกัผา้ 2 ญ 18ขึนไป ไม่จาํกดั 323/วนั ตามตกลง ห้างหุ่นส่วนจาํกดั เอก็ซ์เปิร์ท วอชแฟคทอรี โรงซกัผา้

พนกังานรีดผา้ 2 ช 18ขึนไป ไม่จาํกดั 323/วนั ตามตกลง ถ.เทศบาล2 ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 081-5759695



วนัทีรับแจง้ ลาํดบั ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ทีตงั ประเภทกิจการ

7 ส.ค. 63 พนกังานยกสินคา้ 1 ช 18ขึนไป ป.6 300/วนั ขยนัและอดทน / ทาํงานเป็นกะ เทสโกโ้ลตสัสาขาท่าใหม่ ธุรกิจคา้ปลีก

ถ.เทศบาล4 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 039-431300

7 ส.ค. 63 พนกังานคดัแยกสินคา้ 1 ช/ญ 18-45 ไม่จาํกดั 330/วนั ติดต่อ (คุณนนั 061-0160208) เคอรี สาขาเขาไร่ยา ขนส่ง

ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี (คุณนนั 061-0160208)

6 ส.ค. 63 พนกังานคดัแยกสินคา้ 1 ช/ญ 18-45 ไม่จาํกดั 330/วนั ติดต่อ (คุณเต๋า 0632738697) เคอรี สาขาสอยดาว ขนส่ง

ต.ประตง อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี (คุณเต๋า 0632738697)

6 ส.ค. 63 พนกังานส่งของ 3 ช 18ขึนไป ไม่จาํกดั 360/วนั ตามตกลง ร้านจุฑารัตน์ จนัทบุรี จาํหน่ายสินคา้อุปโภคณฯ

พนกังานจดัของ 2 ญ 18-40 ไม่จาํกดั 330/วนั ตามตกลง ถ.รักศกัดิชมูล ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 039-303078

พนกังานยกของ 2 2 18-40 ไม่จาํกดั 330/วนั ตามตกลง

6 ส.ค. 63 พนกังานทวัไป 10 ช/ญ 19ขึนไป ไม่จาํกดั 9,000 งานบริการลูกคา้ บริษทั เซ็นทรัลเลสเตอร์รองส์ กรุ๊ป จาํกดั ร้านอาหาร

ถ.จนัทนิมิต ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี 081-7212027

6 ส.ค. 63 ครัว / กุ๊ก 4 ช/ญ 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง เตรียมอาหารระหวา่งวนั / ยา่งสเตก็ บริษทั เอสบีเค เรสทวัรองส์ จาํกดั ร้านอาหาร

ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี 39328989

5 ส.ค. 63 ผูช่้วยกุ๊ก 1 ช/ญ 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง บริษทับางมะนาว จาํกดั ร้านอาหาร

พนกังานเดินอาหาร 1 ช 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง ต.หนองบวั อ.เมือง จ.จนัทบุรี 081-5759695

พนกังานเสริฟ 2 ช/ญ 18-25 ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง

คนสวน 2 ช 30 ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง

ช่างซ่อมบาํรุง 2 ช 18 ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง

พนกังานทาํความสะอาด 2 ญ 25-30 ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง



วนัทีรับแจง้ ลาํดบั ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ทีตงั ประเภทกิจการ

5 ส.ค. 63 สจ๊วต / ลา้งจาน 2 ช/ญ 18-40 ไม่จาํกดั 9,690 ขยนั / อดทน / เขา้กะได้ หจก.เจา้หลาวทอแสงบีช โรงแรม

ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 039-433191-7

5 ส.ค. 63 พนกังานยกกระเป๋า 2 ช 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง บริษทัพีดีพฒันา จาํกดั โรงแรม

คนสวน 1 ช 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 098-6561995

รปภ. 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง

พนกังานดูแลสระนาํ 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง

5 ส.ค. 63 พนง.ขบัรถ 6 ลอ้ 1 ช 18ขึนไป ป.6 ตามตกลง ตามตกลง หจก.ท่าชา้งทอง 039-471777

ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี

5 ส.ค. 63 เชลบอย 2 ช 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง โรงแรมริเวอร์ราวรรณ โรงแรม

กุ๊ก 1 ช/ญ 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง 49 ม.9 ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี 061-4416192

พนกังานทาํความสะอาด 1 ช/ญ 18ขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง ตามตกลง

4 ส.ค. 63 กรรมกร / ยกของ 10 ช 20ขึนไป ไม่จาํกดั 300/วนั มีประสบการณ์การผสมปูนมาก่อน อินตา ศรีวกิิจ รับเหมาก่อสร้าง

ต.เขาววั อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 097-2864470

4 ส.ค. 63 ผูช่้วยช่างยนต์ 1 ช 25ขึนไป ไม่จาํกดั 300/วนั ผา่นการเกณทหาร ท่าใหม่เซอร์วสิแอร์ ซ่อมแอร์

ข่างยนต์ 1 ช 25ขึนไป ไม่จาํกดั 400-500/วนั ผา่นการเกณทหาร / มีประสบการณ์ทาํงาน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 081-2953095

4 ส.ค. 63 พนกังานทาํขนม 1 ช 25ขึนไป ไม่จาํกดั 323/วนั มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ ร้านเอม็สตาร์ เบเกอรี เบเกอรี

ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 822056893



วนัทีรับแจง้ ลาํดบั ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ทีตงั ประเภทกิจการ

4 ส.ค. 63 พนกังานขบัรถส่งพสัดุ 1 ช 18-45 ไม่จาํกดั 330/วนั สาขาจนัทนิมิต (คุณกอ้ง 080-2060767) บริษทั เคอรี เอก็ซ์เพรส บริษทัขนส่ง

พนกังานคดัแยกสินคา้ 1 ช/ญ 18-45 ไม่จาํกดั 330/วนั ติดต่อ (คุณภูมิ 063-2738697) ถ.สมัปทาน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี (คุณกอ้ง 080-2060767)

4 ส.ค. 63 พนกังานขบัรถส่งพสัดุ 2 ช 18-48 ไม่จาํกดั 330/วนั ติดต่อ (คุณนนัท ์061-0160208) บริษทั เคอรี เอก็ซ์เพรส บริษทัขนส่ง

พนกังานคดัแยกสินคา้ 1 ช/ญ 18-45 ไม่จาํกดั 330/วนั ติดต่อ (คุณภูมิ 063-2738697) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จนัทบุรี (คุณนนัท ์061-0160208)

4 ส.ค. 63 พนกังานลา้งรถ 2 ช 25ขึนไป ไม่จาํกดั 350/วนั ประกนัสงัคม / โบนสั บริษทั มิตซูจนัทบุรี จาํหน่ายรถยนต์

ถ.สุขมุวทิ ต.พลบัพลา อ.เมือง จ.จนัทบุรี 092-8788591

4 ส.ค. 63 พนกังานขบัรถ 6 ลอ้ 1 ช 20ขึนไป ไม่จาํกดั 323/วนั มีใบขบัขี ประเภท 2 (ท.2) / ทาํงาน จ. - ส. บริษทั สิงห์จนัทบุรี จาํกดั ขนส่งเครืองดืม

พนกังานยกสินคา้ 10 ช 18ขึนไป ไม่จาํกดั 323/วนั คอมมิชชนั ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 063-6566681

4 ส.ค. 63 พนกังานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 20-35 ไม่จาํกดั 323/วนั ตามตกลง ร้านอาหารญีปุ่นซึกิโยะ ร้านอาหาร

พนกังานลา้งจาน 1 ช/ญ 20-35 ไม่จาํกดั 323/วนั ตามตกลง ถ.สฤษดิเดช ต.วดัใหม่ 081-8029892

ผูช่้วยเชฟ 2 ช/ญ 20-35 ไม่จาํกดั 323/วนั ตามตกลง อ.เมือง จ.จนัทบุรี

4 ส.ค. 63 พนกังานขาย 1 ญ 25ขึนไป ไม่จาํกดั 323/วนั ประกนัสงัคม / โบนสั / เบียขยนั / เบียมาเชา้ หจก.ยพูีโมโตมาสเตอร์ ตวัแทนจาํหน่ายรถ

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช 25ขึนไป ไม่จาํกดั 323/วนั ประกนัสงัคม / โบนสั / เบียขยนั / เบียมาเชา้ ถ.ศรีรองเมือง ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 086-7224949

3 ส.ค. 63 ผนง.จดัของให้ลูกคา้ 2 ญ 18-40 ไม่จาํกดั 330/วนั ตากตกลง ร้าน จุฑารัตน์ คา้ขาย

พนง.ยกของให้ลูกคา้ 2 ชาย 18-40 ไม่จาํกดั 330/วนั ตากตกลง ถ.รักศกัดิชมูล ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 039-303078

3 ส.ค. 63 แม่บา้น 1 ญ 25-40 ไม่จาํกดั 300/วนั มีประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โรงแรมเพชรจนัท ์รีสอร์ท โรงแรม

ถ.ตากสิน ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 081-7355523



วนัทีรับแจง้ ลาํดบั ตาํแหน่งงาน จาํนวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ทีตงั ประเภทกิจการ

3 ส.ค. 63 คนงานสวน 2 ช/ญ 18-45 ไม่จาํกดั 300 / วนั มีทีพกัให้ คุณวฒุ  สิงห์สุระ สวนผลไม้

44/11 ม.3 ต.ชากไทย อ.เขาคิชกูฎ จ.จนัทบุรี 062-5896144

3 ส.ค. 63 คนงานสวน 2 ช/ญ 30-50 ไม่จาํกดั 300/วนั มีทีพกัให้ คุณสุชาดา สวนผลไม้

1/1 ม.6 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 095-5231339

3 ส.ค. 63 ส่งของ 3 ช 18 ปีขึนไป ไม่จาํกดั 10,000 - มีใบขบัขีรถยนต์ บริษทั ลอฟท ์รีเทล แอนดฟ์ามร์ จาํกดั เคมีเกษตร

- โบนสัรายปี เมืออายงุานครบ 1 ปีขึนไป ต.เขาววั อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 086-3142142

3 ส.ค. 63 เลียงเดก็อ่อน ทาํความสะอาด 1 ญ 18 ขึนไป ไม่จาํกดั 10,000 - พกัอยูก่บันายจา้ง / ทีพกั / อาหาร ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี บา้นนายจา้ง

ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบุรี 092-0564424

3 ส.ค. 63 พนกังานเสริฟ + ลา้งจาน 1 ญ 20ขึนไป ไม่จาํกดั 300/วนั ฟรีอาหารกลางวนั/เทศกาลเพิมค่าแรง ร้านโอ๋ปลายสาก นาํตกพลิว ร้านอาหารอีสาน

ผูช่้วยทาํอาหาร 1 ญ 20ขึนไป ไม่จาํกดั 300/วนั ฟรีอาหารกลางวนั/เทศกาลเพิมค่าแรง ต.พลิว อ.แหลมสิงห์ จ.จนัทบุรี 062-5963979

3 ส.ค. 63 แม่บา้น/ดูแลผูสู้งอายุ 1 ญ 30ขึนไป ไม่จาํกดั 350/วนั ดูแลผูป่้วยติดเตียง / พกักบันายจา้ง คุณนงลกัษณ์  งามระเมียด บา้นนายจา้ง

มีอาหารพร้อม  23/5 ม.2 ต.เขาววั อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 085-2854908

3 ส.ค. 63 คนงานสวน 2 ช 18-50 ไม่จาํกดั 300/วนั มีทีพกั / ขา้วสาร คุณอ่อน  แดงจนัทร์ สวนผลไม้

ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 084-3624732

3 ส.ค. 63 พนกังานขาย 1 ช/ญ 20-30 ไม่จาํกดั 9,000 เลือกหยดุอาทิตละ 1 วนั / มีโบนสัรายปี ร้าน ส.สมบูรณ์เจริญพานิช ร้านเครืองใชไ้ฟฟ้า

ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 081-3258399

3 ส.ค. 63 พนกังานขาย 2 ช/ญ 18-30 ไม่จาํกดั 323/วนั เบียขยนั / ประกนัสงัคม ร้านป๊อปอาย ร้านป๊อปอาย

พนกังานทาํความสะอาด 1 ญ 18-30 ไม่จาํกดั 323/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 084-5346979


