
ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง เบอร์โทร

1 พนักงานครัว 1 ช/ญ 18+ปี ม.6+ 450+/ว. -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ ร้ำนอำหำรโกรกแดง (ร้ำนอำหำร) 098-2566922

2 ผู้ช่วยครัว 1 ช/ญ 18+ปี ม.6+ 450+/ว. 84/1 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
3 Sale 2 ช/ญ 25+ปี ม.6+ 10,000+/ด. -เดินทางออกหน้างานได้ ประสานงานลูกค้า มีประกันสังคม

บริษัท แก่นจันทร์เมทัลชีท รำชบุรี จ ำกัด 032-322514
(ผลิตและจ าหน่ายเมทัลชีท)
62/4 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

4 ช่างติดต้ังInternet 5 ชาย 18+ปี ปวช+ 400/ว. -ท างานกลางแจ้ง/ข้ึนท่ีสูงได้ บจก.ซูม (ไทยแลนด์) (ติดต้ังกล้องวงจรปิด) 032-323355
5 ช่างติดต้ังกล้องวงจรปิด 2 ชาย 18+ปี ปวช+ 400/ว. -ท างานกลางแจ้ง/ข้ึนท่ีสูงได้ 162/99 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
6 แอดมินประสานงานลูกค้า 1 หญิง 18+ปี ปวช+ 10,000/ด. -ประสานงานบริการ/นัดหมายลูกค้า

7 พนักงานขายอินเทอร์เน็ต 10 ช/ญ 18+ปี ม.3+ 350/ว. -เสนอขายอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้า

8 นักศึกษาฝึกงาน 1 หญิง 18+ปี ปวช.+ 150/ว. -จัดเรียงเอกสารงานบัญชี บันทึกข้อมูล

9 พนักงานยกสินค้า ติดรถขาย 1 ชาย 20+ปี ป.6+ 332/ว. -หยุดทุกวันอาทิตย์ เข้างาน 9.00-19.00 ร้ำนน็อตคับ (ค้ำปลีก-ค้ำส่ง) 081-8555324
233/9 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

10 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี 15,000+/ด. -ดูแลความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง วิเคราะห์ความเส่ียง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดน้องเล็กสถำปัตย์ 098-2525421
(ก่อสร้างถนน)
76 ม.5 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดรำชบุรี
ประจ ำวันท่ี 30 มกรำคม - 5 กุมภำพันธ์ 2566 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดรำชบุรี

WebSite : https://www.doe.go.th/ratchaburi/

ต ำแหน่งงำนเอกชน (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปท่ีนำยจ้ำงโดยตรงก่อน)



ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง เบอร์โทร

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดรำชบุรี
ประจ ำวันท่ี 30 มกรำคม - 5 กุมภำพันธ์ 2566 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดรำชบุรี

WebSite : https://www.doe.go.th/ratchaburi/

ต ำแหน่งงำนเอกชน (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปท่ีนำยจ้ำงโดยตรงก่อน)
11 พนังานแคชเชียร์ 1 หญิง 25+ปี ปวช+ 10,000/ด. -ซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบ บริษัท ดิ อินเลย์ แอท โฮม จ ำกัด 081-3655805
12 พนักงานครัว 1 ช/ญ 20+ปี ม.6+ 350/ว. -หากมีประสบการณ์ร้านป้ิงย่างพิจารณาเป็นพิเศษ

(ท่ีพัก ร้านอาหาร คาเฟ่)
13 พนักงานเบเกอร่ี 1 ช/ญ 20+ปี ปวช+ 10,000/ด.

-ท าขนม อบขนม ตกแต่งจาน มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

85 ม.7 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
14 หัวหน้าห้องอาหาร 1 ช/ญ 25+ปี ปวส+ 14,000+/ด. -ควบคุมดูแล วางแผนการท างาน มีประสบการณ์1-2ปี

บจก.เวลำเงินดี (โรงแรม ณ เวลำ) 032-206599
15 พนักงานเสิร์ฟ 3 ช/ญ 20+ปี ม.3+ ตามตกลง -บริการลูกค้า มีประสบการณ์ด้านการเสิร์ฟ 9/9 ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
16 พนักงานท าความสะอาด 2 หญิง 25+ปี ม.3+ 10,000+/ด. -ท าความสะอาดพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

17 วิศวกรโครงการ 2 ชาย 25+ปี ป.ตรี 18,000+/ด. -ควบคุมการก่อสร้างโครงการ ตรวจสอบรายละเอียด บจก.ธนกรีนไอยรำ (รับเหมำก่อสร้ำง) 032-323117
ท ารายการค านวณ  วางแผนงาน 73 ม.6 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี

18 โฟร์แมนก่อสร้าง 2 ชาย 25+ปี ปวช.+ 15,000+/ด. -ดูแลและควบคุมหน้างาน

19 ช่างก่อสร้างท่ัวไป 6 ชาย 21+ปี ปวช.+ 450+/ว. -ปฏิบัติงานตามต าแหน่งงานท่ีสมัคร

20 ช่างเทคนิค 5 ชาย 22+ปี ม.6+ ตามตกลง
-มีประสบการณืพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต้ังระบบnetwork

บจก.สปีดไอที โซลูช่ัน 086-1691787
17 ม.1 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี

21 ช่างกลโรงงาน 1 ชาย 35+ปี ป.ตรี 30,000+/ด. บจก DMH เอเชีย (กำรผลิตส่ิงทออ่ืนๆ) 092-2611185
22 Markting 1 หญิง 22+ปี ปวส.+ 12,000+/ด. 155/56 ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

23 Purchase 1 หญิง 22+ปี ปวส.+ 12,000+/ด.

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด
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24 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 20+ปี ม.6+ 332/ว. -ท างานบนไลน์ผลิต ช าแหระช้ินส่วนไก่สด บจก.บ๊ิก ฟู๊ดส์ กรุ๊ป 095-2700179
25 พนักงานไฮยีน 2 หญิง 30+ปี ม.3+ 332/ว. -ตรวจพนักงานก่อนเข้าไลน์ผลิต (ผู้ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนไก่ช าแหละ)
26 พนักงานQC 15 ช/ญ 20+ปี ม.3+ 332/ว. -ตรวจสอบคุณภาพสองสินค้า ไก่สด 69 ม.5 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
27 พนักงานซ่อมสร้าง 2 ชาย 25+ปี ม.6+ 332/ว. -ท างานในส่วนงานวิศวกรรม งานก่อสร้าง

28 พนักงานอนามัย 4 ชาย 25+ปี ม.6+ 332/ว. -ท าความสะอาดล้างไลน์การผลิต

29 พนักงานท าสวน 1 ชาย 40+ปี ม.6+ 332/ว. -ท าสวนบริเวณโรงงาน ดูแลความสะอาด

30 พนักงานคลังสินค้า 5 ชาย 20+ปี ม.3+ 332/ว. -ท าการตรวจเช็คของ โหลดสินค้าจากคลัง

31 พนักงานห้องซักผ้า 2 หญิง 20+ปี ม.6+ 332/ว. -ซักผ้า จัดส่งผ้าให้กับพนักงานไลน์ผลิต

32 เจ้าหน้าท่ีเช็คสต๊อกสินค้า 1 ชาย 25+ปี ปวส.+ 11,000/ด. -มีใบขับข่ีรถยนต์ สามารถข่ีรถยนต์ได้

33 หัวหน้างานอนามัย 1 ชาย 25+ปี ป.ตรี 12,000ด -ควบคุมการท าความสะอาดไลน์ผลิตของพนักงาน

34 สัตวบาล 1 ชาย 25+ปี ป.ตรี 15,000/ด. -ดูแลฟาร์มไก่ของบริษัท

35 เจ้าหน้าท่ีสรรหาว่าจ้าง 1 ชาย 20+ปี ป.ตรี 12,000/ด. -ดูแลจัดท าเอกสาร แรงงานต่างด้าว

36 หัวหน้างานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 30+ปี ปวช.+ 10,000+/ด. -ดูแลพนักงานแลกระบวนการของงานผลิตไก่สด

37 หัวหน้างานซ่อมบ ารุง 1 ชาย 35+ปี ปวส.+ 11,000/ด. -ดูแลงานซ่อมและคัดอะไหล่
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38 แม่บ้าน 1 หญิง 30+ปี ม.3+ 10,000/ด. -มีประสบการณ์ด้านงานบ้าน นำงเขมนิจ แชมเบอร์ (ส่วนบุคคล) 095-9949492
39 แม่บ้านและดูแลคนป่วย 1 หญิง 30+ปี ม.3+ 12,000/ด. -มีประสบการณ์ดูแลคนป่วย 8/4 ม.1 ต.ช าแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
40 พนักงานย้อม (Dyeing) 1 ชาย 18+ปี ม.3+ 332/ว.

-มีความต้ังใจท างานพร้อมท่ีจะเรียนรู้งานและมีความอดทน

บจก.เท็กซ์โก้ อินดัสเทรียล (ผลิตช้ินส่วนชุดช้ันใน) 095-8861766
155/29 ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

41 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 20+ปี ปวช.+ 13,000+/ด. -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สามารถอ่านเขียนภาษอังกฤษได้

บจก ไทยเกษตร อินดัสเทรียล (ผลิตส่ิงทอ) 082-6418598
42 เจ้าหน้าท่ีQC 1 ช/ญ 20+ปี ม.6 13,000+/ด. -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สามารถอ่านเขียนภาษอังกฤษได้

103/4 ม.1 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
43 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ปี ปวช.+ 12,000+/ด. -ขายสินค้าและบริการ แนะน าสินค้า ดูแลและให้บริการ บริษัท นิวยูเนียน บีทูบี จ ำกัด 032-919904
44 ช่างเทคนิค 3 ชาย 20+ปี ปวช+ 12,000+/ด. -สาขาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ขับรถยนต์ได้ (จ าหน่ายกล้องวงจรปิดและอ่ืนๆ) 094-5511992
45 Programmer 3 ช/ญ 20+ปี ปวช.+ 12,000+/ด. -พัฒนาWeb application เขียนภาษาHTML,Css 112/21 ถ.ปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

46 พนักงานขาย(outbound) 3 ช/ญ 20+ปี ปวช.+ 12,000+/ด. -ติดต่อน าเสนอสินค้ากับฐานลูกค้าใหม่ แนะน าสินค้า

47 พนักงานบริการลูกค้า 1 หญิง 18+ปี ปวช+ 10,500/ด. -ให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการ จัดท าเอกสาร รุ่งไทยออโต้วัน (จ ำหน่ำยยำงรถยนต์) 095-5040724
48 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18+ปี ปวส.+ 10,500/ด. -จัดท าเอกสารทางบัญชีท าภาษีซ้ือ-ขาย 191 ม.9 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
49 เจ้าหน้าท่ี QA/QC 1 ช/ญ 22+ปี ป.ตรี 12,000+/ด. -มีความรู้ในระบบGHP HACCP ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

บจก ฟูจิ นิฮอน อินนูลิน 032-371115-7
50 เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 1 ช/ญ 22+ปี ป.ตรี 12,000+/ด. -สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้อย่างน้อย 1โปรแกรม

(ผลิต จ าหน่าย ส่งออกไซรัป)
89 ม.16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
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51 ช่างเทคนิค 2 ชาย 24+ปี ปวส+ 10,000+/ด. หจก.รำชบุรี ดิจิตอล พร้ินติง (ศูนย์จ ำหน่ำยซ่อมให้เช่ำ) 032-324666
52 พนักงานฝ่ายการตลาด 2 ช/ญ 24+ปี ปวส+ 10,000+/ด. 178/4 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
53 ครูคณิตศาสตร์ 1 ช/ญ 23+ปี ป.ตรี 15,000/ด. -มีใจรักงานสอน สามรถสอนคณิตศาสตร์ ม.ปลายได้ รร.ธรรมจำรินีวิทยำ (กำรศึกษำ) 088-6380119
54 ครูพลศึกษา 1 ช/ญ 23+ปี ป.ตรี 15,000/ด. -มีทักษะในการถ่ายทอดวิชาความรู้ มีใจรักงานสอน 84 ม.2 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
55 ครูนาฏศิลป์ 1 ช/ญ 23+ปี ป.ตรี 15,000/ด. -สามารถสอนนาฏศิลป์ได้เป็นอย่างดี

56 ครูศิลปะ 1 ช/ญ 23+ปี ป.ตรี 15000/ด. -ปริญญาตรีด้านทัศนศิลป์

57 ครูภาษาไทย 1 ช/ญ 23+ปี ป.ตรี 15,000/ด. -สามมารถสอนภาษาไทย ระดับประถมได้เป็นอย่างดี

58 พนักงานขับรถส่งของ 1 ชาย 25+ปี ม.6+ 450+/ว. -รู้เส้นทางเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง รสทิพย์ (ผลิตและจ ำหน่ำยหมูหยอง) 061-4949525
59 เสมียน 1 หญิง 25+ปี ม.6+ 332/ว.

-ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ มีประสบการณพิจารณษเป็นพิเศษ

53/2 ม.3 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก

ตามกฏหมายแรงงานก าหนด


