
วันที่รับแจ้ง
ล ำดับ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ

วุฒิ
กำรศึกษำ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง ประเภทกิจกำร

9 ธ.ค. 63 1 คนงานสวน 2 ช/ญ 20 ขึ้นไป ไม่จ ากัด 323 /วัน มีที่พักให้ฟรี คุณศิวพร  นิยมวงศ์ สวนผลไม้
107/1  ม.9  ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จันทบุรี 087-0673109

9 ธ.ค. 63 2 คนงานสวน 2 ช/ญ 45-60 ป.6 300 /วัน มีที่พัก  ขับรถยนต์ได้ คุณภมร สวนผลไม้
ไม่เป็นผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ 24/4  ม.2  ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จันทบุรี 081-8650177

3 ธ.ค. 63 3 พนักงานยกของ 8 ช 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัด 320 /วัน ประกันสังคม  โอที ร้านเหล็กเพ็ชรไทย สตีล จ าหน่ายเหล็ก
4 พนักงานขับรถ /ยกของ 2 ช 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัด 350 /วัน 65  ม.2  ต.หนองบัว  อ.เมือง จันทบุรี 062-7799677
5 พนักงานขาย 2 ช 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัด 320 /วัน

3 ธ.ค. 63 6 พนักงานเลี้ยงกุ้ง 4 ช/ญ 30-45 ไม่จ ากัด ช. 11,000 มีที่พักให้ คุณณัฐพล  บุญเกิดทรัพย์สิน 094-2989514
ญ. 10,000 มีโบนัส  และเปอร์เซ็นให้ 091-5159498

27 พ.ย. 63 7 พนักงานล้างรถ 12 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากัด 12,000 1 เดือนหยุด 2 วัน  มีโอที คุณปกรณ์ สุนทร คาร์แคร์
อ.เมือง  จ.จันทบุรี 085-5264454
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27 พ.ย. 63 8 พนักงานยกของ 1 ช 18 ขึ้นไป ไม่จัด 9,000 ท างานไป-กลับก็ได้  หรือพักค้างก็ได้ ตลาดนัดป้าหลวย 091-7383037
ต.เกาะขวาง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี

27 พ.ย. 63 9 พนักงานล้างรถ 2 ช 18-35 ไม่จ ากัด 350 /วัน มีประกันสังคม  มีโบนัส บจก. มิตซู จันทบุรี จ าหน่าย/ซ่อมรถยนต์
21/12 ม.11 ต.พลับพลา  อ.เมือง จ.จันทบุรี 092-8788591

25 พ.ย. 63 10 คนงานสวน (สวนสละ) 1 ญ ไม่เกิน 50 ไม่จ ากัด 323 /วัน ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณณัฐรดา สวาทวุทธิเดช สวนผลไม้
8 ม.4 ต.บ่อพุ  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี 099-5018705

25 พ.ย. 63
11

พนักงานฝ่ายผลิต /
กรรมกร 5 ช 18 ขึ้นไป

ไม่จ ากัด
323 /วัน

มีที่พักราคาพนักงานในโรงงาน บจก. ท่าใหม่คอนกรีต ผลิต /จ าหน่าย

(ลากลวด/ผูกเหล็ก/เทปูน) 115 ม.10 ถ.สุขุมวิท  ต.วังโตนด ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
12 แม่บ้าน 1 ญ 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัด 323 /วัน ตามตกลง อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี 039-491662 - 3

(ดูแลสวนรอบ สนง.)

20 พ.ย. 63 13 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 323 บาท/วัน คุยรายละเอียดที่ร้าน ร้านป็อบอาย ร้านค้า
ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 084-5346979
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18 พ.ย. 63 14 กรรมกร 4 ช 20ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 323บาท/วัน คุยรายละเอียดที่บริษัท คุณโชคพิสิทธิ์ ชาญอุวัฒน์ แปรรูปมันส าปะหรัง
ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 098-3467155

16 พ.ย. 63 15 ผู้จัดการบาร์/บาริสต้า 1 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด ตามตกลง คุยรายละเอียดที่บริษัท บจก.ไทยยางยนต์ ค้าปลีก
ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 083-2469145

11 พ.ย. 63 16 พนักงานบริการ 2 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 323บาท/วัน คุยรายละเอียดที่ร้าน ร้านต ามาเรียม ร้านค้า
ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 096-9809888


