วันที่แจ้ง ลำดับ

ตำแหน่งงำน

จำนวน เพศ

อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

ประเภทกิจกำร

26 ต.ค. 63 1 คนงำนสวน

1

ช 20-40 ปี

ไม่จำกัด

323/วัน

ที่พัก

คุณพิชัย กิมทรง
ต.เขำบำยศรี อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี

สวนผลไม้

22 ต.ค. 63 2 พนักงำนขำย/ปรุงอำหำร

1

ญ 30-45 ปี

ไม่จำกัด

323/วัน

ตำมตกลง

คุณมัญธุสำ ท่ำม่วง
ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

จำหน่ำยอำหำร

22 ต.ค. 63 3 พนักงำนเกษตร

5

ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จำกัด

323/วัน

ที่พัก / ประกันสังคม

บริษัท สิทธุเศรษฐ์ จำกัด
ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

อุตสหกรรมกำรเกษตร

21 ต.ค. 63 4 พนักงำนขำย

2

ช/ญ 18-28 ปี

ไม่จำกัด

9,000

ตำมตกลง

ร้ำน ป๊อบอำย
ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

จำหน่ำยรองเท้ำ

21 ต.ค. 63 5 พนักงำนบริกำรร้ำนอำหำร

2

ช/ญ 18-30 ปี

ไม่จำกัด

ตำมตกลง

ตำมตกลง

บริษัท โอเอซีส ซีเวิลด์ จำกัด
ต.ปำกน้ำแหลมสิงห์ ต.แหลมสิงห์ จ.
จันทบุรี

กิจกรรมสวนพฤกษชำติ
และสวนสัตว์

วันที่แจ้ง ลำดับ

ตำแหน่งงำน

20 ต.ค. 63 6 พนักงำนขับรถ

จำนวน เพศ
2

อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง

ช 18 ขึ้นไป ไม่จำกัด

10,000

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

มีใบขับขี่

บริษัท ฐิติพงศ์ ออโต้พำร์ท จำกัด

ประเภทกิจกำร
จำหน่ำยอุปกรณ์ อะไหล่
ยำนยนต์

ต.พลับพลำ อ.เมือง จ.จันทบุรี
20 ต.ค. 63 7 เจ้ำหน้ำที่ต้อนรับ

1

ช 25 ขึ้นไป ไม่จำกัด

ตำมตกลง

ตำมตกลง

โรงแรมเดอะไพร์ด โฮเทล
ต.ปำกน้ำแหลมสิงห์ ต.แหลมสิงห์ จ.
จันทบุรี

โรงแรม

19 ต.ค. 63 8 แม่ครัว

2

ช/ญ 30 ขึ้นไป ไม่จำกัด

ตำมตกลง

ตำมตกลง

เฌอ-บุรี โฮมสเตย์
ต.หนองชิม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

โรงแรม

16 ต.ค. 63 9 พนักงำนยกสินค้ำ
10 พนักงำนขับรถ

2
2

450 /วัน
450 /วัน

ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ
เบี้ยขยัน , ชุดยูนิฟอร์ม

บริษัท ศิริเจริญ โฮมสแตนดำร์ด จำกัด
ต.ตลำด อ.เมือง จ.จันทบุรี

ค้ำปลีกวัสดุก่อสร้ำง

ช 18 ขึ้นไป
ช 20 ขึ้นไป

ป.6
ป.6

ตำแหน่งงำน

วันที่แจ้ง ลำดับ

15 ต.ค. 63 11 พนักงำนทำควำมสะอำด
12 คนสวน
13 พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

14 ต.ค. 63 14 พ่อครัว , แม่ครัว
15 ผู้ชว่ ยในครัว
12 ต.ค. 63 16

แม่บ้ำน (ทำควำมสะอำด
ห้องพัก )

จำนวน เพศ

อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร
ตำมตกลง

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บริษัท มณีจันท์รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ต
คลับ จำกัด
ต.พลับพลำ อ.เมือง จ.จันทบุรี

ประเภทกิจกำร
โรงแรม

2

ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จำกัด

400 /วัน

2
1

ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จำกัด
ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จำกัด

323 /วัน
450 /วัน

1
1

ช/ญ 20-40 ปี
ช/ญ 18-40 ปี

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

12,000
9,000

ตำมตกลง

คุณชัชวำลย์ สุขเปรม
ต.มะขำม อ.มะขำม จ.จันทบุรี

ร้ำนอำหำร

5

ช/ญ 22 ขึ้นไป ไม่จำกัด

323 /วัน

ตำมตกลง

โรงแรมบลูแรพบิท

โรงแรม

ต.ท่ำช้ำง อ.เมือง จ.จันทบุรี
11 ต.ค. 63 17 แม่บ้ำน

1

ญ 18 ขึ้นไป ไม่จำกัด

320 /วัน

ตำมตกลง

ร้ำนกำแฟปริญคอฟฟี่ ( Prin Coffee )
ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

ร้ำนกำแฟ

วันที่แจ้ง ลำดับ

ตำแหน่งงำน

จำนวน เพศ

11 ต.ค. 63 18 คนงำนสวน

1

9 ต.ค. 63 19 คนงำนสวน
20 แม่บ้ำน

2
2

8 ต.ค. 63 21 แม่บ้ำน
22 พนักงำนขับรถส่งของ (6ล้อ)

1
1

ญ 25 ขึ้นไป ไม่จำกัด
ช 30 ขึ้นไป ไม่จำกัด

7 ต.ค. 63 23 พนักงำนทั่วไป

4

ช/ญ 25 ขึ้นไป ไม่จำกัด

6 ต.ค. 63 24 ประมง (ออกเรือเล็ก)

2

ช 20-50 ปี

2

ญ 20-50 ปี

25 แพปลำ (คัดปลำ)

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

323 /วัน

ที่พัก , น้ำ , ไฟ

คุณเฉลำ สัจวำที
ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

323 /วัน
323 /วัน

ที่พัก , น้ำ , ไฟ , อำหำรกลำงวัน

โรงแรมโอทูโซน จันทบุรี จำกัด
ต.ปัถวี อ.มะขำม จ.จันทบุรี

อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง

ช 40 ขึ้นไป ไม่จำกัด

ช 20-40 ปี
ช/ญ 25-55 ปี

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

9,000 เบี้ยเลี้ยง , ประกันสังคม , โบนัสประจำปี บริษัทส.รุ่งเรือง กำรเกษตร จันทบุรี
10,000
มีใบขับขี่ประเภท 2
ต.แก่งหำงแมว อ.แก่งหำงแมว จ.จันทบุรี
323 /วัน

ที่พัก

ร้ำนหนูดี พันธุ์ไม้
ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี

ไม่จำกัด

12,000

ที่พัก

ท่ำเรือพุฒตำล

ไม่จำกัด

9,000

ต.ตะกำดเง้ำ อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี

ประเภทกิจกำร
สวนผลไม้

โรงแรม

ขำยเคมีกำรเกษตร

จำหน่ำยพันธุ์ไม้

เรือประมง (วำงหมึก
สำย)

วันที่แจ้ง ลำดับ

ตำแหน่งงำน

จำนวน เพศ

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

323 /วัน

ที่พัก , น้ำ , ไฟ

ร้ำนกุ๊ก พันธุ์ไม้
ต.วันยำว อ.ขลุง จ.จันทบุรี

อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง

ประเภทกิจกำร
เพำะชำต้นไม้

5 ต.ค. 63 26 คนงำนเพำะชำต้นไม้

2

5 ต.ค. 63 27 กรรมกรยกของ

1

ช 20-35 ปี

ไม่จำกัด

400 /วัน

ที่พัก , อำหำร 2 มื้อ

คุณนิตยำ พำนถี
ต.ท่ำช้ำง อ.เมือง จ.จันทบุรี

ขำยผลไม้

2 ต.ค. 63 28 สโตว์

2

ช 20 ขึ้นไป ไม่จำกัด

323 /วัน

ค่ำล่วงเวลำ , ประกันสังคม

บริษัทสิทธิพงษ์ ไสด จำกัด
ต.คลองนำรำยณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

ขำยปลีก

1 ต.ค. 63 29 คนงำนสวน

1

ช 18-50 ปี

ไม่จำกัด

323 /วัน

ที่พัก , น้ำ , ไฟ

คุณดำเนิน วังศรี
ต.มะขำม อ.มะขำม จ.จันทบุรี

สวนผลไม้

1 ต.ค. 63 30 พนักงำนฉีดเทียน
31 พนักงำนตักน้ำทองหล่อพระ

2
3

ช/ญ 15 ขึ้นไป ไม่จำกัด
ช 15 ขึ้นไป ไม่จำกัด

ตำมตกลง
323 /วัน

ตำมตกลง

โรงหล่อพระศรีสุนทรอนันตชัย
ต.คลองขุด อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี

โรงหล่อพระ

ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จำกัด

