
ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. พนักงานการตลาด(ขาย) 5 ช-ญ 24-35 ปวส.+สาขาการตลาด 10,000-20,000 บ./ด

98 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร.086-4493604

คูหาที ่ 1

1. บริษัท โตโยตากําแพงเพชร (ฮ้ัวเฮงหลี) จํากัด (ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหนายรถยนตโตโยตา) 



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. พนง.ขายรถมอเตอรไซดไฟฟา 4 ช/ญ 24-35 ม.6+ ตามตกลง อยูในพื้นท่ีใกลเคียงสาขา มีใบขับข่ีรถยนต 

สาขา สนง.ใหญ คลองลาน ปางมะคา สลกบาตร มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

2. หัวหนาสินเชื่อ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาบัญชี ตามตกลง

3. หัวหนาการตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาบัญชี ตามตกลง

4. พนักงานการตลาด 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง

5. หัวหนาบัญชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี สาขาบัญชี ตามตกลง

6. พนักงานเรงรัดหนี้ 1 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง

7. พนักงานเซเวน 3 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง

627/4 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร. 081-4610983,055-714688

คูหาที ่ 2

2. บริษัท คูโบตากําแพงเพชร (ฮ้ัวเฮงหลี) จํากัด (ประเภทกิจการ : จําหนายแทรคเตอรคูโบตา)



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. ชางฝกงาน 4 ช 18/25 ม.6 , ปวส , ปวช 300 บ./ว

354 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร. 084-5922422

คูหาที ่ 3

3. รานธวัชชัยออโตแอร (ประเภทกิจการ : อุปกรณเสริมรถยนต)



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1.ผูจัดการแผนกเนื้อสัตว 1 ช 35-40 ป.ตรี 25,000-30,000บ./ด มีประสบการณดานอาหารสด

889 ถ.ราชดําเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร.055-717777

คูหาที ่ 4

4. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขากําแพงเพชร (ประเภทกิจการ : คาปลีก คาสง)



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. พนักงานขายรถจักรยานยนต 5 ช/ญ 18+ ม.6+ 315บ./ว มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

2. พนง.ขายอะไหลรถจักรยานยนต 3 ญ 18+ ม.6+ 315บ./ว

3. ชางซอมรถจักรยานยนต 2 ช 18+ ม.6+ 315บ./ว

4. ชางซอมรถยนต 2 ช 18+ ม.6+ 315บ./ว

5. ผูจัดการขายรถยนต 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 315บ./ว

6. ผูจัดการฝายการตลาด 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี ตามตกลง

11/3 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร โทร.055-850909

5. บริษัท เอ วี กําแพงเพชร (2009) จํากัด (ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหนายจักรยานยนต)

คูหาที ่ 5



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1.ประชาสัมพันธ 10 ช/ญ 25+ ม.3-ป.ตรี 20,000บ./ด ประกันสังคม

2. ผูชวยผูจัดการ/ผูจัดการ 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี 25,000บ./ด

6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (ประเภทกิจการ : ประกันชีวิต)

คูหาที ่ 6

638/640 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร.087-6275688



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1.พนักงานขาย 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000บ./ด +คอมมิชชั่น มีใบขับขี่รถยนต

7. บริษัท ไบโอกําแพงเพชร จํากัด (ประเภทกิจการ : ศูนยกระจายสินคาเนสเล) 

475 ม.1 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร. 089-1212940

คูหาที ่ 7



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. หัวหนาฝายขาย 10 ช/ญ 25-35 ม.6+ 12,000บ./ด ชวยผอนคางวดรถกระบะ 7,000บ./ด

คาน้ํามันเดินทาง 10,000บ./ด

คาบํารุงรักษารถ 1,500บ./ด

2. หนักงานฝายขาย 10 ช/ญ 25-35 ม.6+ 11,000บ./ด คาโทรศัพท 500บ./ด

บานพักพนักงาน น้ํา ไฟ ฟรี

ประกันสังคม

ประกันชีวิต 300,000บ

โบนัสปละ 2 ครั้ง ปรับเงินเดือนประจําป

คอมมิชช่ันยอดขาย 5,000-10,000บ./ด

8. บริษัท ชมรมสงเสริมการเกษตรไทย จํากัด (ประเภทกิจการ : ผลิตและจําหนายฮอรโมนพืช)

คูหาที ่ 8

103/10 ม.4 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร.055-799788



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. หัวหนาทีมขายภาคสนาม ม.6+ 25,00บ./ด +คอมมิชช่ัน มีประสบการณดานการขาย 2 ปขึ้นไป

มีควมสามารถดานการบริหารทีมขาย

มีความรูและสนใจดานเทคโนโลยี

มีภาวะความเปนผูนํา 

สามารถขับรถยนตได

2. พนักงานขายภาคสนาม ม.6+ 15,000บ./ด +คอมมิชช่ัน มีประสบการณดานการขาย 

มีความรูและสนใจดานเทคโนโลยี

สามารถนําเสนอ โนมนาวเจรจาตอรองได

3. PC 7-11 ม.6+ 13,000บ./ด +คอมมิชช่ัน มีประสบการณดานการขาย 

มีความรูและสนใจดานเทคโนโลยี

สามารถนําเสนอ โนมนาวเจรจาตอรองได

คูหาที ่ 9

9. บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด เซลล จํากัด (ประเภทกิจการ : โทรศัทพไรสาย)

ทรูชอป โรบินสันกําแพงเพชร ชั้น 2 โทร.083-0446175, 095-9149153



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1.เชฟทําอาหาร 1 ญ 30+ ไมจํากัดวุฒิ 12,000บ./ด ทําอาหารไทย/โรงแรม

มีประสบการณ

มีที่พักฟรี

คูหาที ่ 10

10. วนาลีรีสอรท (ประเภทกิจการ : รีสอรท) 

99/9 ม.18 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 โทร.089-9604493, 093-1920909



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. พนักงานฝายการตลาด 2 ช/ญ 25-35 ม.6+ 400บ./ว การตลาด

2. รถกะบะเล็ก 1 - - เงินออกทุกๆ7วัน บรรทุก 4 ตัน

  (ว่ิงรวมงาน บรรทุกปุยเคมี)

3.รถ 6 ลอ ว่ิงรวมงาน บรรทุกปุยเคมี 2 - - - เงินออกทุกๆ7วัน บรรทุก 8-10 ตัน

คูหาที ่ 11

11. บริษัท เอ็ม เจ เอส อโกรเคมีคอล จํากัด (ประเภทกิจการ : โรงงานผลิตปุย)

559 ม.18 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร. 092-2621120



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1.พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 ช 20+ ไมจํากัด 315บ./ว ทํางานเปนกะ  06.00-18.00 น.

                   18.00 - 06.00 น.

2.แมบาน 10 ญ 20+ ไมจํากัด 315บ./ว ทํางานเปนกะ  08.00-17.00 น.

คูหาที ่ 12

หจก. ไอ เอส เอส กําแพงเพชรพิทักษทรัพย (ประเภทกิจการ : รักษาความปลอดภัย)

79 ถ.ราชดําเนิน2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร.088-4260050



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 1 ช 22-30 ป.ตร/ีวิทยาศาสตร 17,200 คากะ,คาเบี้ยขยัน

อาชีวอนามัย โบนัส, รถรับ-สง

และรักษาความปลอดภัย เงินปรับประจําป

2. ซุปเปอรไวเซอรพัฒนาผลิตภัณฑ 1 ญ 22-30 ป.ตร/ีวิทยาศาสตร 17,200 ประกันกลุม

    เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล เทคโนโลยีชีวภาพ ชุดเครื่องแบบพนักงาน

3. พนักงานควบคลุมเครื่องจักร- 2 ช 22-30 ปวส.ชางทุกสาขา 10,700 เงินกองทุนสําหรับเล้ียงชีพ

    บรรจุเบียร (ยกเวนชางกอสราง) คารักษาพยาบาล

4. พนักงานประกันคุณภาพ 1 ญ 22-30 ปวส.พาณิชยกรรม 10,700 เงินรางวัลพนักงานดีเดน

5. พนักงานชางซอมบํารุงเครื่องกล 1 ช 22-30 ปวส.เครื่องกล 10,700 เงินทุนบุตรเรียนดี

13. บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) (ประเภทกิจการ : ผลิตเบียร น้ําดื่ม และโซดา)

349 ม.2 ต.แมลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 โทร.055-864200 ตอ 4008

คูหาที ่ 13



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. บัญชี HR 1 ญ 22+ ปวส , ป.ตรี ตามตกลง

2. เจาหนาที่สง 1 ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง

3. ชางซอมบํารุง 1 ช 20+ ปวช , ปวส ตามตกลง

คูหาที ่ 14

14. บริษัท ชากังราวสตารช จํากัด (ประเภทกิจการ : โรงงานแปงมันสําปะหลัง)

657 ม.7 ต.ปางมะคา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62140 โทร.089-8396660



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1.วิศวอุตสาหการ 1 ช 25-35 ป.ตรี ตามตกลง

2.วิศวไฟฟา 1 ช 25-35 ป.ตรี ตามตกลง

15. บริษัท ธนะวัฒน ควอลิตี้ จํากัด (ประเภทกิจการ : ผลิตแปงมันสําปะหลัง)

คูหาที ่ 15

123 ม.18 ต.บอถ้ํา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62000 โทร.081-9725314 , 055-771388



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. ชางไฟฟา 1 ช ปวช + ตามตกลง

2. ผูชวยควบคุมคุณภาพ 1 ช ปวช + ตามตกลง

3. ผูชวยการตลาด 1 ญ ปวช + ตามตกลง

4. ชางเชื่อม 1 ช ปวช + ตามตกลง

5. ผูชวยผูจัดซ้ือ 1 ญ ปวช + ตามตกลง

6. ผูชวยธุรการ 1 ญ ปวช + ตามตกลง

คูหาที ่ 16

16. บริษัท ท็อปแลนด คอนกรีต จํากัด (ประเภทกิจการ : ผลิตและจําหนายคอนกรีตอัดทรง)

229/8 ม.3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร.055-710421



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1.พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ 18-35 ม.6+ 9,000-10,000บ./ด ทํางานแคชเชียร จัดเรียงสินคา

คูหาที ่ 17

17.บริษัทเอกชัย-ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จํากัด สาขาดีเซนเตอร (Tesco Lotus) (ประเภทกิจการ : คาปลีก)

200/1 ถนนบํารุงราษฏ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร.094-6139101



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. ผูจัดการราน 1 ช 18-30 ป.ตรี 15,000บ./ด ทํางานตางจังหวัดได

 (การเกษตรพิจารณาเปนพิเศษ)

18. บริษัท ปุยแสนดี จํากัด (ประเภทกิจการ : จําหนายปุย)

32/4 ม.13 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร. 063-5352054

คูหาที ่ 18



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1.พนักงานสินเชื่อ 3 ช/ญ 21-30 ปวสขึ้นไป 9,600-10,500บ./ด มีความสามารถทางดานคอมพิวเตอร

 (การบัญชี,การเงินพิจารณาเปนพิเศษ) word,ecxel,powerpoin และmail

มีใบขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต

19. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จํากัด (ประเภทกิจการ : สถาบันการเงิน)

434/61 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 061-2728883

คูหาที ่ 19



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. พนักงานในสายการผลิต 18+ 550 บ./ว (รวมโอที)  - ทํางน 6 วัน 

2. ผูชวยชาง 18+ 551 บ./ว (รวมโอที)  - หยุด 1 วัน / สัปดาห

3. ชางซอมรถ 18+ 552 บ./ว (รวมโอที)

4. พนักงานขับรถตัดออย 18+ 553 บ./ว (รวมโอที)

 (10ลอ,รถไถ,รถตัก และแบคโฮ)

20. บริษัท น้ําตาลนครเพชร จํากัด (ประเภทกิจการ : ผลิตน้ําตาล)

333 ม.9 ต.เทพนคร เทศบาลเมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 โทร. 055-702011 ตอ 224

คูหาที ่ 20



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. พนักงานขาย 2 ช/ญ ม.3+ ตามตกลง

2. พนักงานขับรถ 2 ช ป.6,ม.3 ตามตกลง

21. หางหุนสวนจํากัด ฮ่ันพงษกี่ (ประเภทกิจการ : ตัวแทนขายเคร่ืองดื่ม)

2-4 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร. 055-711236

คูหาที ่ 21



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ ม.3 , ป.ตรี ตามตกลง บุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี

มีไหลพริบปฎิภาณการแกไขปญหาเฉพาะหนา

สามารถขับรถยตได

/มีใบขับข่ีจะพิจารณาเปนพิเศษ

สามารถทํางานนอกสถานท่ีได

527/7 ม.13 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 (สํานักงานใหญ) โทร. 082-9979264

22. บริษัท ขุนเดชยนตรการ จํากัด (ประเภทกิจการ : จําหนายรถยนตมือสอง)

คูหาที ่ 22



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1.พนักงานขาย 1 ช/ญ 25+ ม.3+ 9,750บ./ด มีประสบการณขาย

2.พนักงาน Facebook 1 ช/ญ 26+ ม.3+ 9,750บ./ด มีประสบการณLive facebook

3.ชางไฟฟา 1 ช 25+ ปวช.+ 12,000บ./ด มีเอกสารรับรองฝมือแรงงาน

23. หางสรรพสินคา โรบินสัน สาขากําแพงเพชร (ประเภทกิจการ : จําหนายสินคาอุปโภค บริโภค)

651/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร โทร. 055-867160

คูหาที ่ 23



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. สินเชื่อ ช/ญ 21-30 ปวส-ปริญญาตรีทุกสาขา 10,500-12,000 บ./ด ทดลองงาน 3 เดือน

ยกเวนคุรุศาสตร คาคอมมิชชั่น Incentive

โบนัสประจําป

2. การเงิน ช/ญ 21-30 ปวส-ปริญญาตรีทุกสาขา 10,500-12,000 บ./ด ประกันอุบัติเหตุแบบกลุม

ยกเวนคุรุศาสตร โยกยายสาขาภายในจังหวัดได

24. บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอเปอรเรชั่น (เงินสดทันใจ) (ประเภทกิจการ : สถาบันการเงิน)

99/7 ม.3 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร. 086-2010975

คูหาที ่ 24



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. พนักงานซอมบํารุงไฟฟา 5 ช 20-35 ปวส.ไฟฟา 10,000-12,500 บ./ด มีการข้ึนเงินเดือนรายป และมีโบนัสประจําป

มีประสบการณการทํางาน 1-2 ป

พนภาระทางทหาร

2. ซอมบํารุงเคร่ืองมือวัด 3 ช/ญ 20-35 ปวส อิเล็กทรอนิกส 10,000-12,500 บ./ด มีการขึ้นเงินเดือนรายป และมีโบนัสประจําป

มีความสามารถทาดานคอมพิวเตอร

พนภาระทางทหาร

มีประสบการณการทํางาน 1-2 ป

ทํางานจันทร - เสาร

เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น

399 ม.9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 62210 โทร. 083-8744484

25. บริษัท น้ําตาลทิพยกําแพงเพชร จํากัด (ประเภทกิจการ : ผลิตน้ําตาล)

คูหาที ่ 25



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1. เจาหนาที่การตลาด 1 หญิง ไมเกิน ปริญญาตรี 9,450 บาท/เดือน  - มีประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ

35 ป  - ทํางานเวลา 08.00 - 17.00 น

2. แมบาน 2 หญิง ไมเกิน ม.3 + 315 บาท/ วัน  - มีประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ

35 ป  - ทํางานเวลา 07.00 - 15.00 น

3. ผูชวยนักรังสี 1 ชาย/หญิง ไมเกิน ปวส.+ 9,450 บาท/เดือน  - มีประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ

35 ป  - ทํางานเวลา 08.00 - 16.00 น

26. โรงพยาบาลเอกชนเมืองกําแพง (ประเภทกิจการ : โรงพยาบาล)

68 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จัหวัดกําแพงเพชร 62000 โทร.095-6187073

คูหาที ่ 26



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1.เสมียน (กะกลางคืน) 1 ชาย 25+ ม.3+ 10,000บ./ด ทํางาน 16.30-04.30 น.

ทดลองงาน 3 เดือน

มีประกันสังคม

27.โรงแรมโกลเดนเพรส (ประเภทกิจการ : โรงแรม)

8/1 ซ.1 ถ.เทศบาล2 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จัหวัดกําแพงเพชร 62000 โทร.095-6187073

คูหาที ่ 27



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

1.ชางไฟฟา 15 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 340-400บ./ว

2.QC/QA 10 ช/ญ 18+ ปวช.-ปวส. 340-400บ./ว

3.FITTER 10 ช 18+ ไมจํากัด 340-400บ./ว

4.ผูชวยชาง 30 ช 18+ ไมจํากัด 340-400บ./ว

5.พนักงานเขียนแบบ 1 ช/ญ 18+ ปวช.-ปวส. 340-400บ./ว

คหูาที� 28

28.บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จํากัด สาขาลานกระบือ  (ประเภทกิจการ : รับเหมากอสราง)

190 ม.3 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 โทร.055-741785



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

ที่อยู............................................................................................................โทรศัพท..................................................

คูหาที ่

บริษัท................................................................... (ประเภทกิจการ :                                            )



ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ อายุ การศึกษา อัตราคาจาง เง่ือนไข / สวัสดิการ

คูหาที ่

บริษัท................................................................... (ประเภทกิจการ :                                            )

ที่อยู............................................................................................................โทรศัพท..................................................


