
 

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

17 ส.ค. 63 พนกังานครัว 1 ช/ญ 18 - 40 ม.3 ขึนไป 41 / ชม. ตามตกลง บ.เซ็นทรัลเรสเตอร์รองส์กรุ๊ป (KFC) ร้านอาหาร

พนกังานเสริฟอาหาร 10 ช/ญ 18 - 40 ม.3 ขึนไป 41 / ชม. ตามตกลง ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 081-8553138

17 ส.ค. 63 พนกังานขาย 3 ช/ญ 18 ขึนไป ม.3 41 / ชม. ตามตกลง บ.แมคไทย จาํกดั (สาขาโลตสัจนัทบุรี) ร้านอาหาร

ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 085-6615152

11 ส.ค. 63 พนกังานจดัเรียงสินคา้ 5 ช 20 - 40 ปี ม.6 10,000 / ด ตามตกลง บมจ.สยามแมค็โคร หา้งสรรสินคา้

ม.11  ต.พลบัพลา  อ.เมือง จนัทบุรี 039-601143

11 ส.ค. 63 พนกังานส่งอาหาร 5 ช/ญ 18 ขึนไป ม.3 42 / ชม. ตามตกลง บ.เซ็นทรัลเรสเตอรองค ์(KFC) ร้านอาหาร

พนกังานประจาํร้าน 5 ช/ญ 18 ขึนไป ม.3 42 / ชม. ตามตกลง โรบินสนัจนัทบุรี 095-7326764

10 ส.ค. 63 พนกังานจดัเรียงสินคา้ 5 ช/ญ 18 ขึนไป ม.3 350 / วนั ตามตกลง บ.เอกชยั - ชยัดิสทริบิวชนัซิสเท็ม หา้งสรรสินคา้

พนกังานแคชเชียร์ 5 ช/ญ 18 ขึนไป ม.3 350 / วนั ตามตกลง ถ.พระยาตรัง ต.วดัใหม่ อ.เมือง จนัทบุรี

10 ส.ค. 63 พนกังานจดัเรียงสินคา้ 1 ช/ญ 18 ขึนไป ม.3 340 / วนั ตามตกลง บ.บิกซี สาขาจนัทบุรี หา้งสรรสินคา้

พนกังานแคชเชียร์ 1 ช/ญ 18 ขึนไป ม.3 340 / วนั ตามตกลง ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบุรี

10 ส.ค. 63 พนกังานบริการ 1 ช/ญ 18 - 30 ม.3 9,000 / ด ประกนัสงัคม / OT ร้านแบล็คแคนยอน ร้านอาหาร

พนกังานครัว 2 ช/ญ 18 - 30 ม.3 9,000 / ด ประกนัสงัคม / OT สาขา รพ.กรุงเทพจนัฯ 039-319839

ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนับุรี

ตําแหน่งงานว่าง

                                                                                สํานักงานจัดหางานจังหวดัจันทบุรี                         
วุฒิ  ม.3 - ม.6 



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

10 ส.ค. 63 พนกังานขายประจาํ 3 ช/ญ 18ขึนไป ม.6 9,800 ค่ารักษาพยาบาล / โอที /โบนสั เซเวน่-อีเลฟเวน่ เซเวน่-อีเลฟเวน่

ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบุรี 091-00152525

7 ส.ค. 63 พนกังานประจาํ 10 ช/ญ 18-30 ม.3 40/ชม. ตามตกลง เซเวน่-อีเลฟเวน่ สาขาเคหะ2 เซเวน่-อีเลฟเวน่

ถ.ตากสิน ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 091-0013696

7 ส.ค. 63 พนกังานธุรการ 1 ช/ญ 18-45 ม.6 330/วนั ติดต่อ 063-2738697 คุณเต๋า เคอรีเอ็กเพรส ขนส่ง

ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 063-2738697 คุณเต๋า

7 ส.ค. 63 ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา 1 ช/ญ 18-45 ม.6 330/วนั ติดต่อคุณภูมิ (065-9158483) เคอรี สาขาสอยดาว ขนส่ง

ต.ประตง อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี คุณภมิู (065-9158483)

6 ส.ค. 63 ผูช่้วย พนง.คิดเงิน 2 ช/ญ 20ขึนไป ม.3 360/วนั ตามตกลง ร้านจุฑารัตน์ จนัทบุรี จาํหน่ายสินคา้อุปโภคฯ

พนง.บนัทึกขอ้มูล 1 ญ 18-40 ม.6 350/วนั ถ.รักศกัดิชมูล ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 039-303078

6 ส.ค. 63 พนกังานบริการ 3 ช/ญ 18ขึนไป ม.3 10,000 บริการและดูแลลูกคา้ เสริฟอาหาร บริษทั เอสบีเค เรสทวัรองส์ จาํกดั ร้านอาหาร

ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี 098-9942027

6 ส.ค. 63 แคชเชียร์ 1 ญ 20ขึนไป ม.3 9,000 ทดลองงานจ่ายเงินรายวนั บจก.จนัทบุรีพลอยแสงไลทติ์งเฮา้ส์ จาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

พนกังานขาย 2 ช/ญ 20ขึนไป ม.3 9,000 ทดลองงานจ่ายเงินรายวนั ต.พลบัพลา อ.เมือง จ.จนัทบุรี 039-460776-7

5 ส.ค. 63 พนกังานยกของ 1 ช 20ขึนไป ม.3 ตามตกลง ตามตกลง หจก.ท่าชา้งทอง 039-471777

ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี



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

5 ส.ค. 63 เจา้หนา้ทีบริการลูกคา้ 1 ช/ญ ผูสู้งอายุ ม.3 ตามตกลง ชุดยนิูฟอร์ม / คอมมิชชนั / กองทุน บ.ซีตรีซีไทวสัดุ จาํกดั (สาขาจนัทบุรี) จาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์

สหกรณ์ / ค่ารักษาพยาบาล ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 039-600-100 ต่อ 205

5 ส.ค. 63 พนกังานประจาํ 2 ช/ญ 18ขึนไป ม.3 ตามตกลง ขยนั / อดทน / ซือสัตย์ เซเวน่-อีเลฟเวน่ คา้ขาย

ประกนัอุบติัเหตุ ถ.สุขมุวทิ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 091-0025984

ค่ารักษาพยาบาลและครอบครัว

5 ส.ค. 63 แคชเชียร์ 2 ช/ญ 18ขึนไป ม.3 9,500 ประกนั ฯ / เงินรางวลัร้าน ร้านพิซซ่าฮทั ร้านอาหาร

WOW 2 ช/ญ 18ขึนไป ม.3 9,500 ถ.มหาราช ต.จนัทนิมิต 061-3966983

BOH 2 ช/ญ 18ขึนไป ม.3 9,500 อ.เมือง จ.จนัทบุรี

5 ส.ค. 63 พนกังานประจาํร้าน 2 ช/ญ 18-30 ม.3 323/วนั ตามตกลง ร้านลูกบวั ร้านกาแฟ

พนกังานชงกาแฟ 1 ช/ญ 18-30 ม.3 323/วนั ตามตกลง ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบุรี 039-313338

4 ส.ค. 63 ผูช่้วยทนัตแพทย์ 2 ญ 20-30 ม.6 ตามตกลง ตากตกลง คลินิคทนัตแพทยป์ระสิทธิ ทาํฟัน

แม่บา้น 1 ญ 30-40 ม.6 ตามตกลง ตากตกลง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบุรี

4 ส.ค. 63 ผูช่้วยทนัตแพทย์ 1 ญ 25-35 ม.6 10,000 ตามตกลง คลินิครวมทนัตแพทย์ ทาํฟัน

ถ.อมัพวา ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนัทบุรี

4 ส.ค. 63 พนกังานขายประจาํ 2 ช/ญ 18-25 ม.3 323/วนั ประกนัสงัคม เซเวน่-อีเลฟเวน่ (สาขา รพ.พระปกเกลา้) เซเวน่-อีเลฟเวน่

ถ.เลียบเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบุรี

4 ส.ค. 63 พนกังานขาย 5 ญ 21ขึนไป ม.6 325/วนั ประกนัสงัคม ร้านโฆสิตวทิยา ขายเครืองเขียน

ถ.อมัพวา ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนัทบุรี



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

4 ส.ค. 63 พนกังานธุรการ 1 ช/ญ 18-45 ม.6 330/วนั ตามตกลง เคอรีเอ็กเพรส ขนส่ง

ถ.สัมปทาน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 063-2738697 คุณเต๋า


