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สำนักงานขัคหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งงาน 

เงอนไช/สวัสดิการ

จำนวน เพศ อายุ 

(ปี)

ชัดรา 

ตำจ้าง 

(บาท)

วุฒิการศึก'พา 

/รหัสอ้างอิง

รหัส-ช่ีอและท่ีตั้ง 

สถานประทอบการ

หมายเลฃ 

โทรศพท่ี

ชื่อผู้ดิคต่อ ประเภทกิจการ

714230

จ่างพ่นสืรถยนต์ , จ่างลีรถยนต์

4 ชาย 1850 9,600 

เลึอน

ม.6, ม.ศ.ร ดึง ป.ตรี 0775563002385

บริษัท เอ็มจีประจวบคีรีขันธ ์บาย

พร้อมพงศ ์จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์ เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

092-7626706 คุณคิรีพร พรม 

สอาด 
เจ้าหน้าท่ีลูกค้า 

ส้มพนธ

การชายยานยนต์ 

ใหม่ชนดรถยนต ์
นั่งส่วนบุคคล รถ 

กระบะ รถต ้และ 
รถชนาดเด็กท่ี

721325

ช่างซ่อมตัวลังรถยนต์ ; ช่าง 

เคาะฟนสืรถยนต์

2 ชาย 18-50 9,600 

เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง ป.ตรี 0775563002385

บริษัท เฒ็จีประจวบคีรีขันธ ์บาย

พร้อมพงศ ์จำกัด

ประจวบคีรีขันธ ์เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

092-7626706 คุณคิริพร พรม 

สอาด 
เจ้าหน้าที่ลูกค้า 

ส้มพันธ์

การชายยานยนต์ 

ใหม่ชบิดรถยนต์ 
นั่งส่วนบุคคลรถ 

กระบะ รถต ้และ 
รถชนาคเด็กที่

932290

แรงงานในด้านการผลิคด่าง ๆ , 
แรงงานท่ี'วไป

2 ไม ่

ระบุ

30-55 320 

วัน

ป.4, ป.6, ป.? ถึง ปวดี. 3100901141911

สวนบ้านกรูด

ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

032-695217 คุณคันธรส บิล 

เพชร 

ดูแลหัวไป

โรงแรม รีสอรท 

และท้องชุด

932290

แรงงานในด้านการผฺลิตต่าง ๆ , 
แรงงานท่ี'วไป

5 ไม ่

ระบุ

22-39 10,000 

เดีอน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง ปาส. 0745544000780

บริษัท พัชรา ดีเฒ ็จากัด(สาขา 

ประจวบๆ)

เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

0811735633 คุณนพดล 

เลยมองอาซิ 

ผูจ้ดการ

การชายส่งสินค้า 

หัวโป โดยได้รบ 

ค่าตอบแทนหรอ 

ตามสัญญาจ้าง



ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวนคีรีขันธ์

915190

พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ
2 ไม ่

ระบุ

18-45 10,000 

เดีอน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง ป.ตรี 0865562000035

บริษัท แอล เอส กรุ๊ป ฟรีชแอนด ์

'สูด จำกัด (เดอะพิพ่าคอมปาปิ 

สาขาโลด้สิประจวบ)

เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์

095-4943634 นายกิตติพ้ฒน ์

จงรักษ ั

ผูจัติการร้าน

การบริการด้าน 

อาหารใน 

ภัตตาคาร/ 

ร้านอาหาร

915190

พนักงานจัดส่งสินค้าอ่ืน ๆ
2 ไม ่

ระบุ

18-45 10,000 

เดึอน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง ป.ตรี 0105539010051

บจก.เอกชัยดิสทํรินิวขัน ขีสเทีม 

(เทสโก้โลตัส สาชาหัวหิน) 

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032-526071-130 นายนำพล 

ตระการรัตน ์

ผจก.ฝ่ายบุคคล

การชายปลึกสินค้า 
อื่น ๆ ในร้านค้า 

ทั่วไป

232010

คร ูอาจารย์ระดับมัธยมคึกษา 
ทั่วไป

1 ไม ่

ระบุ

22-45 15,000 

เดึอน

ป.ตรี 9997700190002

สำนักงานเชตพ้ืนที่การศึกษา

ประจวบคิรีขันธ์ เซต 1

คลองวาห เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-662031-4

ต่อ 23

กลุ่มบริหารงาน 

บุคคล

การบริหาร

ราขการส่วนภูมิภาค

342990

ตัวแทนนายหน้าขายบริกา1 

ธุรกิจอื่น ๆ

2 ไม ่

ระบุ

18-45 13,000 

เดึอน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง ป.ตรี 0105535130116

บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด 

สาขาหัวหิน

หัวหิน หัวหิน ประจวบคิรีชันธ

032-522555 คุณฐดึภัทร ว่อง 

สิริคิกด
เจาหน้าท่ี

ทรัพยากรบุคคล

กาพายส่ง 

อุปกรณ์การวาง 
ท่อและเครื่อง 

สุขภัณฑ์

932290

นรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , 
นรงงานท่ัวไป

3 ไม่

ระบุ

18-50 320 

วัน

ป.4, ป.6, ป.? ถึง ปวซ. 9997700080002

กรมชลประทานโครงการส่งนํ้า .

และบำรุงรักษาปราณบุรี

หนองตาแต้ม ปราณบุร ี

ประจวบคีรีขันธ์

032-500130 ฝ่ายบุคคล 

ฝ่ายบุคคล

การบริหาร

ราขการส่วนภูมิภาค
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สำนักงานรัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

414120

เสมียน, เจ่าหน้าท่ีจัดเก็บ

เอกสาร

2 ไม ่

ระบุ

22-45 15,000 

เดือน

ปวส. ดึง ป.ตรี 9997700080002

กรมชลประทานโครงการส่งนา 

และบำรุงรักษาปราณบุร ี

หนองตาแต้ม ปราณบุร ี

ประจวบคีรีขันธ์

032-500130 ฝ่ายบุคคล 

ฝ่ายบุคคล

ทารบริหาร 

ราชการส่วนภูมิภาค

421130

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงิน , แคชเชียร์
1 ไม ่

ระบุ

20-45 10000 

เดือน

ม.3, ม.ศ.3 ถึง ปาส. 0105516006448

บริษัท เบทาโกรเกษตร

อุดสาหกรรม จำกัด สำนักงานหัว 

หิน

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032-522980 ปฟ้ฐตา ทบซ้อน 

ผูจัคการแผนก 

ทรัพยากรมพย์

การพสิตผลิตภัณฑ์ 
อื่น ๆ จากฟ้อสัตว์ 

และฟ้อสัตว์ปีก 

ชิ่งมิไต้ชัดประเภท 

ไว์ในท่ีอื่น

221190

นักชีววิทยาและ
นักวิทยาศาสตร์ที่๓ยวซ้องกัน

ที่นๆ

ไม ่

ระบุ

22-45 14500 

เดือน

ป.ตรี 0775543000131

บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด 

หนองตาแต้ม ปราณบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์

032-622700-1, คุณนภาภรณ ์

ตายงฅ ์
เจ้าหน้าที่บุคคล

การผลิตนาผลไม 

และนา ผัก

241930

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นัก 

ประชาสัมพันธ์

1 ไม ่

ระบุ

22-45 15.000 

เดือน

ป.ตรี 0107537000521

บมจ.สยามแมึคโคร(สาขาหัวหิน) 

หัวหิน หัวหืน ประจวบคีรีขันธ์

032-522255 ต่อ

104

คุณจุฑามาศ ส ุ

มาทจ

ผจก.ทรัพยากร

บุคคล

การชายส่งสินค้า 
ที่'วไป โตยได้รับ 

ค่าตอบแทนหรือ 

ตามสัญญาจ้าง

411320

พนักงานบันทิทข้อมูล , 
เจ้าหน้าท่ีบันทกข้อมูล

ไม ่

ระบุ

22-45 12,000 

เดือน

ป.ตรี 0107537000521

บมจ.สยามแมีคใคร(สาขาหัวหิน) 

หัวหิน หัวหิน ประ■จวบคีรีขันธ์

032-522255 ต่อ

104

คุณจุฑามาศ ส ุ

มากิจ

ผจก.ทรัพยากร

บุคคล

การขายส่งสินค้า 

หัวไป โดยได้รับ 

ค่าตอบแทนหรือ 

สามสัญญาจ้าง

r
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สำนักงานชัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

522090

พนักงานชาย และผู้นำเสนอ 
สนค้าอื่น ๆ

1 ไม ่

ระบุ

25-45 30,000 

เดือน

ป.ตรี 0107537000521

บมร.สยามแม็คโคร(สาขาหัวหิน) 

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032-522255 ต่อ

104

คุณจุฑามาค ส ุ

มากิจ

ผจท.ทรัพยากร

บุคคล

การขายส่งสินค้า 
ทั่วไป โดยได้รับ 

ค่าตอบแหนหรือ 

ตามสัญญาจ้าง

419010

เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงาน 

ธุรการ

ไม ่

ระบุ

22-45 18,000 

เดึอน

ป.ตรี 9997700110004

สนง.สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

032-611310 คุณปาริขาด ี

บักสถึดีเศรพู) 

สังคม 7ว

การบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาค

241930

เจ้าหน้าท่ีประขาสัมพันธ์/นัก 

ประขาสัมพันธ์

1 ไม ่

ระบุ

22-45 13,000 

เดีอน

ป.ตรี 9997700200001

โรงพยาบาลหัวหิน 

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032-520401 ต่อ 

8921

คุณดุกตา

กลุ่ม

อานวยการ/ฝ่าย 
การเจ้าหน้าท่ี

กิจกรรม

โรงพยาบาล

41.4120

เสมียน, เจ้าหน้าที่ชัดเก็บ

เอกสาร

1 ไม ่

ระบุ

22-45 10,000 

เดีอน

ป.ตรี 9997700190002

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ขานเล 

เขียล)

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

*

การสกษาระดับ 

มั®ยมศึกษา 

ประเภทสามัญ 

ศึทษาสำหรับ

315290

ผูตรวจสอบด้านความปสอ ค ภัย 

สุขภาพ นละคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์อน ๆ

1 ไม ่

ระบุ

22-45 30,000 

เดีอน

ป.ตรี 0775548001110

ทจก.อุตสาหกรรมผลไม้ปราณบุร ี

(2005)

หนองตาแต้ม ปราณบุร ี

ประจวบคีรีขันธ์

032-621138-9

-

การแปรรูปและ 

การถนอมผลไม้

และผักด้วยวิธ ี
ลื่น ๆ ซึงมีได้จัด 

ประเภทไว้ในที่อิน

r
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ส์านักงานจัดหางานชังหวัดประจวบคีรีขันธ์

932190
แรงงานด้านการประกอบรื่บ ๆ

1 หญง 18 40 320 

วัน

น,3.ม.ศ.3ถึงม.6,ม. 

ศ.ร

0105560036225

บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปืล จำกัด 

อ่าวน้อย เมือง ประจวบคิรีขันธ์

032-811224-31 ว่าที ่ร.ติ.สุรชัย 

เจริญสูงเนิน 
เจ้าหน้าที่จ้างงาน

การผลิตผลไม้และ 

ผักบรรจุกระป๋อง

713710

ช่างไฟฟ้าทั่วไป

1 ไม่

ระบุ

18-45 10,000 

เตือน

ปวส ถึง ป.ตรี 0107550000149

บริษัท ทริปเปิลท ีบรอดแบนด์

(มหาซน) จำกัด สาซา 

ประจวบคิรีขันธ ์

ประจวบคีรีขันธ ์เมือง

ประจวนคีรีขันธ์

062-6051169 คุณธนากร มะณ ี

ช่างเทคนิค

กิจกรรมการ 

โทรคมนาคมแบบ 
ใช้สายรื่น ๆ ซึ่ง 

มิได้จัดประเภทไว้ 
ในที่อืน

421120

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

1 ไม่ 22-45 15,000 

เตือน

ป.ตรี 9997700200001

โรงพยาบาลหัวหิน 

หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

032-520401 ต่อ

8921

คุณตุ๊กตา 

กลุ่ม 

อำนวยการ/ฝ่าย 
การเจ้าหน้าท่ี

กิจกรรม

โรงพยาบาล

341610

ผู้จัดซ้รทั่วไป

1

ระบุ

22-45 12,500 

เตือน

ป.ตรี 0775540000394

บริษัท โตโยด้าประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด

เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์

032-601770-4 

ต่อ 120

คุณวนิดา ทลัน

เกลา

ฝ่ายบุคคล

การขายยานยนต์ 

ใหม่ชนิดรกยนต์ 
นั่งส่วนบุคคล รก 

กระบะ รกด ้และ

413130

เจ้าหน้าที่บันทึกสินค้าคงคลัง

1 ไม่

ระบุ

20-45 10,000 

เตือน

ป.ตรี 0775554001100

บริษัท ร่อนทองชัยโธมมารีท จำกัด 

เกาะหลัก เมือง ประจวบคิรีขันธ์

032-602501-5

-

การชายส่งวัสด ุ
ก่อสรางล่ืน ๆ ชง 

มิได้ชัดประเภทไว ้
นท่ีลื่น


