


ให้บริการออนไลน์  ห่างไกลโรคโควิด - 19 

คณะผูจ้ดัท า 
ท่ีปรึกษา  : นางสาวอดุม  อ่วมละออ   จดัหางานจงัหวดัเพชรบรีุ 
จดัท าโดย     : กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า 
ส านักงานจดัหางานจงัหวดัเพชรบรีุ 637 หมู่ 5 ต าบลบา้นหม้อ อ าเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ 76000  
โทรศพัท์ 0 3248 8383, 08 1378 7160 

  “วารสารจัดหางานเดือนนี้ บอกอ...ชวนคุย 💓   กว่าจะมาเป็นกรมการจัดหางาน ประเทศไทยมีการด าเนิน
นโยบายดา้นแรงงานของประเทศไทย เริ่มตน้ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รฐับาลสมยันัน้ ได้
เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาแรงงานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ประกอบกับในระยะนั้นเศรษฐกิจตกต ่าทั่วโลก 
ประชาชนจงึเกิดภาวะการว่างงานจ านวนมาก หน่วยงานของรฐับาลท่ีปฏิบตัิงานบริหารแรงงาน ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้
เป็นครัง้แรก โดยคณะผูก้่อการเปล่ียนแปลงการปกครอง ไดก้ าหนดนโยบายประการหนึ่งระบุว่า "จะตอ้งบ ารุง
ความสขุของราษฎรในทางเศรษฐกิจและหางานใหร้าษฎรทุกคนท า" จึงไดต้ราพระราชบญัญัติว่าดว้ยส านกัจดัหา
งาน พ.ศ. 2475[2] ขึน้บงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ใหส้ิทธิแก่เอกชนท่ีจะจดัตัง้ส  านกังานรบัจดัหางาน 
ใหแ้ก่ประชาชนได ้โดยเรียกค่าบริการจากประชาชน ผูม้าใชบ้ริการภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด และในช่วง
เดือนตลุาคม พ.ศ. 2475 ก็ไดต้รา พระราชบญัญัติส  านกังานจดัหางานประจ าทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2475[3] ขึน้บงัคบัใช ้
พระราชบญัญตัิ ฉบบันีก้  าหนดใหจ้ดัตัง้ส  านกังานกลางจดัหางาน ขึน้ในจงัหวดัพระนคร และธนบรุี ท าหนา้ท่ีจดัหา
งานใหแ้ก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งนบัเป็นจุดเริ่มตน้ของภารกิจดา้นแรงงานของรฐับาลไทย ตอ่มาจึงไดมี้
การจดัตัง้กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม ขึน้ในปี    พ.ศ. 2536 โดยการโอนภารกิจบางส่วนจากกรมแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย[4]  มีพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ เป็นรฐัมนตรีว่าการคนแรก และไดมี้การเปล่ียนแปลงช่ือกระทรวง
อีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2545 โดยใชช่ื้อใหมว่า่ กระทรวงแรงงาน 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี 



3 

82 

1 
4 

ผู้สมัครงาน 

ประถมศึกษาและต า่กว่า 

มัธยมศึกษา 

ปวส. 

ปริญญาตรีขึน้ไป 

  สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จากสถิติระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศของ

กรมการจัดหางาน และจากการได้รับแจ้งต าแหน่งงานว่างจากช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ ของส านักงานจัดหางาน     

จังหวัดเพชรบุรี ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 พบว่า  

 

สถานประกอบการมี  จ านวน 

102 อัตรา โดยมีความต้องการผู้จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 62 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 

60.78 รองลงมาได้แก่ ระดับปวส. และระดับปวช. 

จ านวน 13 อัตรา เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ระดับ

อนุปริญญา จ านวน 12 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 11.76 

และระดับประถมศึ กษาและต่ ากว่ า และระดั บ

มัธยมศึกษา จ านวน 1 อัตราเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.98  

 ลงทะเบียนจ านวน 90 คน เป็นผู้จบ

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จ านวน 82 คน 

คิดเป็นร้อยละ 91.11 รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี 

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 ระดับประถมศึกษา

และต่ ากว่า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 และ 

ระดับปวส. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.11 
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ความต้องการแรงงาน 

ประถมศึกษาและ
ต า่กว่า 
มัธยมศึกษา 

ปวช. 

ปวส. 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
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บรรจุงาน 

ประถมศึกษาและต า่กว่า 

มัธยมศึกษา 

ปวช. 

ปริญญาตรีขึน้ไป 

 จ านวน 93 คน ซึ่งเป็นการบรรจุงานใน

ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จ านวน 79 คน คิดเป็น

ร้อยละ 84.95 รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษาและ

ต่ ากว่า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 ระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 และ

ระดับปวช. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

อันดับ 1 สถาปนิกวิศวกร 

อันดับ 2 ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

อันดับ 3 พนักงานรับส่งเอกสาร 

อันดับ 4 แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 
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อันดับ 1 แรงงานด้านการประกอบ อันดับ 2 สถาปนิกวิศวกร 

อันดับ 3 แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์  อันดับ 4 วิศวกรเครื่องกล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ 1 แรงงานด้านการประกอบ อันดับ 2 ผู้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อันดับ 3 สถาปนิกวิศวกร  อันดับ 4 พนักงานรับส่งเอกสาร 

อันดับ 5 วิศวกรเครื่องกล  





 

 

 

 

สํานักงานจดัหางานจังหวดัเพชรบรุ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สํานักงานจดัหางานจังหวดัเพชรบรุ ี





ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

Process Engineers 15 ช/ญ 20+ ป.ตร+ี 15,000 โบนัส/เครือ่งแบบ

Security Officers 5 รถรับสง่/อาหารกลางวัน

Logistic/Meterial Control Officers8 ประกนัสังคม/เบีย้ขยัน

Safety Officers 4 ตรวจสขุภาพประจ าปี

IT Engineers 1 คา่กะ/คา่ต าแหน่ง

Test Engineers 10 สทิธใินการลาบวช

Mechanical Engineers 10 ลาแตง่งาน/ลาคลอด

Process Quality Engineers 10 วันหยดุพักผอ่นประจ าปี

Industrial Engineers 5 ปรับเงนิเดอืน

Orperating program management engineers5 งานเลีย้งปีใหม่

EHS Officers 5

QS Engineers 10

NPI Managers 1

QA Managers 1

บรษิทั แคล-คอมพ ์อเีล็คโทรนกิส ์(ประเทศไทย) ผลติ ประกอบหลอดอเิล็กโทรนคิส ์

138 ม.4 ต.สระพัง อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์032-561475 /032-447766 ตอ่25903 คณุอรทัย

ต าแหนง่งานวา่ง เดอืน กนัยายน 2565 

ตดิตามต าแหนง่งานทางFacebook:ส านกังานจดัหางานจงัหวดัเพชรบรุแีฟนเพจ หรอื www.doe.go.th/phetchaburi

ต าแหนง่งานอ าเภอเขายอ้ย



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

NPI Engineers 3

SMT Supervisors 1

SMT Engineers 10

SMT Managers 1

Technicians 10

Manufacturing Quality Engineers10

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

เจา้หนา้ทีฝ่่ายประสานงาน
ตา่งประเทศ

1 ช ไมจ่ ากดั ป.ตร+ี 15,000+
สามารถฟัง พดู อา่น 
เขยีนภาษาจนีไดอ้ยา่งดี

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

จป.เทคนคิชัน้สงู 1 ช/ญ 24-35 ป.ตร ี 15,000+ ประกนัสังคม

ชา่งกลงึ 1 ช 24-35 ไมจ่ ากดั 320+/ว ตรวจสขุภาพ

ชา่งเชือ่ม 1 ช 24-35 ไมจ่ ากดั 320+/ว

ฝ่ายผลติ 2 ช 24-35 ไมจ่ ากดั 320/ว

บรษิทั ไทยฮงพลาสตกิ จ ากดั กจิการผลติและจ าหนา่ยพลาสตกิเกรดบี

102 ม.1 ต.ทับคาง อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์065-0899901 คณุเข็มพร

บรษิทั เพชรสยาม พ ีอ ีไพพ้ ์จ ากดั กจิการผลติทอ่ PE

99 ม.3 ต.ทับคาง อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์096-2504264 , 032-409620-24



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานขับรถโฟลค์ลฟิท์ 2 ช 25+ ม.3+ 320/ว

พนักงานดราย 3 ช 25+ ม.3+ 320/ว

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานขับรถโมป่นู 1 ช 20-45 ม.3+ 320/ว ชดุฟอรม์ /โอที

ประกนัอบัุตเิหตุ

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานคลังสนิคา้ (รายวัน) 5 ช 20+ ไมจ่ ากดั 500+ เขา้กะ/ยกของได ้

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

มปีระสบการณ์จะพจิารณา
เป็นพเิศษ

บรษิทั นนัยางการทออตุสาหกรรม จ ากดั กจิการ ทอผา้

187-188 ม.2 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์032-561521-23 ตอ่ 101 ฝ่ายบคุคล

บรษิทั มานติย ์เจเนตกิส ์จ ากดั กจิการ เพาะพนัธุส์ตัวน์ า้

116/1 ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์032-796439

บรษิทั พรเีมีย่ม เฟล็คซเิบ ิล้ แพคเกจจิง้ จ ากดั กจิการ ผลติบรรจภุณัฑช์นดิออ่น

137 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์032-439750-1 ตอ่ 107



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

พนักงานขับรถสง่ของ 2 ช 25+ ไมจ่ ากดั 12,000+ มใีบขับขีร่ถยนต์

พนักงานขาย 2 ช/ญ 25+ ไมจ่ ากดั 12,000+ มปีระสบการณ์ดา้นการขาย

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

พนักงานขับรถโฟคลฟิท์ 1 ช 20+ ไมจ่ ากดั 320+/ว มใีบรับรองการอบรม

คา่เดนิทาง 1,350/ด

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

พอ่ครัวไทย/ยโุรป 2 ช 22+ ม.3+ 10,000+/ดชดุฟอรม์/ประกนัสังคม

ผูช้ว่ยพอ่ครัวไทย/ยโุรป 2 ช 22+ ม.3+ 10,000+/ดเบีย้ขยัน/หยดุวนัธรรมดา1วนั

พนักงานขายรา้นป้ิงยา่ง 2 ญ 18+ ม.3+ 10,000+/ดมปีระสบการณ์พจิารณาพเิศษ

บรษิทั พนัธส์ขุ 2008 จ ากดั กจิการ ขายของฝากเพชรบรุ ี

150 ม.2 ต.ดอนขนุหว้ย อ.ชะอ า จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์095-3942322 คณุธรัินธนัย

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจพเีอส บสิสเินส กจิการขายปลกีสนิคา้

19/5 ถ.คลองเทยีน ตรงขา้มรพ.ชะอ า ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์089-4745829

บรษิทั ไอเออารพ์ ีเอเชยี จ ากดั กจิการ ผลติตูแ้ชเ่ย็น

231 ม.6 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์096-0547105

ต าแหนง่งานอ าเภอชะอ า



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

ผูช้ว่ยหัวหนา้คนสวน 1 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 320/ว ชดุฟอรม์ 

หัวหนา้คนสวน 1 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 320/ว ท างาน 6 วัน/สัปดาห์

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

พนักงานตอ้นรับสว่นหนา้ 3 ช/ญ 20+ ป.ตร+ี 10,000+ สือ่สารภาษาองักฤษได ้

พนักงานส ารองหอ้งพัก 1 ญ 20+ ป.ตร+ี 10,000+

พนักงาน IT 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 10,000+

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

พนักงานแคชเชยีรห์นา้ลาน 3 ช/ญ 21+ ม.6 395/ว คา่ต าแหน่ง

พนักงานเตมิน ้ามัน 4 ช/ญ 17+ ม.3 395/ว คา่คอมฯ

บรษิทั ก.ภภูาภทัร จ ากดั กจิการ ปั๊มน า้มนัเชลล์

215 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนขนุหว้ย อ.ชะอ า จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์094-9371888 คณุภัทรา

โรงแรมลองบชี ชะอ า  กจิการ โรงแรมทีพ่กั

849, 21 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ า อ.ชะอ า เพชรบรุ ีโทรศัพท ์032-451240

โรงแรมรเีจนท ์ชะอ า บชี รสีอรท์ กจิการ โรงแรมทีพ่กั

849, 21 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ า อ.ชะอ า เพชรบรุ ีโทรศัพท ์032-451240



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

พนักงานฝ่ายขายหนา้รา้น 2 ช/ญ 20+ ป.ตร+ี 12,000+ คา่คอม / โอที

พนักงานคมุเครือ่งจักร 8 ช 20+ ม.3+ 10,000+ เบีย้ขยัน / โบนัส

พนักงานจัดสง่สนิคา้ (4ลอ้ - 6ลอ้) 5 ช 20+ ม.3+ 10,000+

บรษิทั เขาวงั Pu Foam&Roofing จ ากดั กจิการ ผลติจ าหนา่ยเมทลัชที

1299 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์092-7995558 คณุติ๊ก



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานบัญชี 1 ญ 28+ ปวส.+ 15,000+ ประสบการณ์ 3 ปี

ต าแหนง่งานวา่งอ าเภอทา่ยาง

บรษิทั เพชรพลงั จ ากดั กจิการ รบักลงึโลหะ

317 หมูท่ี ่4 ต.ทา่คอย อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์091-4614566



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

หัวหนา้แผนกน าเขา้และสง่ออก 1 ช/ญ ไมจ่ ากัด ป.ตร+ี 15,000+

หัวหนา้แผนกบัญชแีละการเงนิ 1 ช/ญ ไมจ่ ากัด ป.ตร+ี 15,000+

หัวหนา้ชา่งเครือ่งท าความเย็น 1 ช/ญ ไมจ่ ากัด ป.ตร+ี 15,000+

เจา้หนา้ทีพั่ฒนาผลติภัณฑ์ 1 ช/ญ 18+ ป.ตร+ี 15,000+

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

ชา่งนาเกลอื 1 ช 18-30 ป.6-ปวช 350/ว มบีา้นอยูบ่างขนุไทร

นายอาภรณ์  หนงัสอื กจิการ นาเกลอื

53 ม.3 ต.บางขนุไทร อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์081-9394760

ประสบการณ์ 3 ปี สือ่สาร
ภาษาอังกฤษไดด้ี

บรษิทั เซยีนหนงิ ซฟีู้ ด จ ากดั กจิการ ผลติและสง่ออกอาหารทะเลแชแ่ข็ง

254 ม.7 ต.บา้นแหลม อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์032-450335-6 ตอ่ 130

ต าแหนง่งานวา่งอ าเภอบา้นแหลม



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานธรุการ 1 ญ 20+ ปวช+ 350/ว ขา้วสวย+น ้าดืม่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานท าขนมหวาน 1 ญ 25+ ไมจ่ ากดั 320/ว ท างาน6วัน/สัปดาห์

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

ชา่งประกอบ ชา่งเคาะ 1 ช 18+ ไมจ่ ากดั 350+ ชดุฟอรม์

ชา่งขัดส ีชา่งสี 1 ช 18+ ไมจ่ ากดั 350+ ชดุฟอรม์

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

เจา้หนา้ทีบั่ญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส+ ตามตกลง

เจา้หนา้ทีส่นิเชือ่ 1 ช/ญ 20+ ปวส+ ตามตกลง

49 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่สม้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์032-425831

สหกรณเ์ครดติยเูนีย่นเพชรครี ีจ ากดั กจิการ สหกรณ์

405-406 ม.1 ต.ไร่สม้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์086-5040258

    รับสมัครถงึวนัที ่    31 ส.ค.65

ต าแหนง่งานวา่งอ าเภอเมอืง

บรษิทั ยนตส์มบตัยินตรการ จ ากดั กจิการขายรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า

36/2 หมู ่5 ถ.เพชรเกษม ต.บา้นหมอ้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์032-400460

กลุม่พฒันาผลติภณัฑข์นมหวานเพชรบรุ ีกจิการผลติขนมหวาน

584/12 ม.4 ต.บา้นหมอ้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์081-9812117

อูท่วผีล กจิการ ซอ่มรถยนต ์(เคาะพน่ส)ี



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

ชา่งตดิตัง้ 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 10,000+ จบไฟฟ้าหรอือเิล็กฯ

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

ชา่งซอ่มบ ารุง 1 ช 20+ ไมจ่ ากดั 320/ว มปีระสบการณ์

คนสวน 1 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 320/ว

พนักงานตอ้นรับ (ฟรอ้นท)์ 1 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากดั 320/ว เขา้กะบา่ย

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานฝ่ายผลติ 1 ญ 18+ ไมจ่ ากดั 320/ว ไมม่โีรคประจ าตัว

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานขับรถพว่ง 1 ช 30+ ไมจ่ ากดั 10,000+ เงนิเดอืน+คา่เทีย่ว

มใีบขับขี ่มปีระสบการณ์

บรษิทั ท.ีเอ็ม.ไทยไรซ ์จ ากดั กจิการ โรงสขีา้ว

โรงสทีวรีวมมติร หลังม.ราชภัฎเพชรบรุ ีต.ส ามะโรง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์085-1860981

หาดเจา้เฮอรเิทจ บชีฟรอ้นท ์รสีอรท์ กจิการ รสีอรท์ ทีพ่กั

ทางไปโรงแรมทหาร ต.หาดเจา้ส าราญ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์064-9548889 เอ๋

โรงงานลงุเอนกขนมหวานเมอืงเพชร กจิการ ผลติขนม

ต.ส ามะโรง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์061-6273698

รา้นทรสีตาร ์อนิเตอรเ์ทค กจิการ ตดิต ัง้ระบบคอมพวิเตอร ์

หนา้หา้งสหไทย 23 ต.ทา่ราบ อ.เมอืงเพชรบรุ ีจ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์081-9219587



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานขับรถสง่ของ 1 ช 18+ ไมจ่ ากดั 320/ว มใีบขบัขี ่รูเ้สน้ทาง

ชา่งซอ่มรถจักรยานยนต์ 1 ช 18+ ปวช+ 320/ว ประสบการณ์ 6 เดอืน

พนักงานขาย 1 ญ 18+ ม.6+ 320/ว ประสบการณ์ 6 เดอืน

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานผลติขนมหมอ้แกง 5 ช/ญ 18-34 ม.3+ 320/ว สามารถมาท างาน

พนักงานขาย 1 ญ 18-35 ม.3+ 320/ว เชา้ได ้05.30 น.

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานแมบ่า้น/พอ่บา้น 3 ช/ญ 20+ ม.6+ 320/ว มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

บา้นขนมนนัทวนั กจิการ ขายขนม

รา้นบา้นขนมนันทวนั ถ.เพชรเกษม ต.ไรส่ม้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์032-419910

เคยีงคลืน่ทะเลรสีอรท์ กจิการ รสีอรท์ทีพ่กั

19/1 ม.1 ต.หาดเจา้ส าราญ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์097-0360108

หา้งหุน้สว่นจ ากดั ฮอนดา้เพชรบรุ ี(เจยีมกมิฮะ) กจิการ จ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์

102/1 ถ.สรุนิทรฤ์าไชย ต.ทา่ราบ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์086-3320660



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานประสานงานขาย 2 ช/ญ 25-35 ปวส-ป.ตรี 10,000+ มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เพชรบรุ ีเจรญิแผน่พืน้คอนกรตี กจิการ ผลติจ าหนา่ยแผน่พืน้คอนกรตี

83 ม.2 ต.ตน้มะมว่ง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโทรศัพท ์098-3965945 คณุธนกร



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานท่ัวไป 1 ช/ญ 25-40 ไมจ่ ากดั 320/ว มทีีพั่ก ประกันสังคม

พนักงานพารท์ไทม์ 1 ช/ญ 25-40 ไมจ่ ากดั 320/ว

อ าเภอแกง่กระจาน

แกง่กระจานรเิวอรไ์ซคร์สีอรท์ กจิการ รสีอรท์ทีพ่กั

550 หมู ่1 ต.แกง่กระจาน อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรุ ีโทรศพัท ์092-4849591



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานสถติแิละขอ้มลู 1 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 12000/ด. ประกนัสังคม

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานท าขนม 1 ญ 25-45 ไมจ่ ากดั 320/ว คา่ลว่งเวลา

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

พนักงานแคชเชยีรห์นา้ลาน 3 ช/ญ 21+ ม.6 395/ว คา่ต าแหน่ง

พนักงานแมบ่า้น 1 ญ 30+ ไมจ่ ากดั 400/ว ประกนัสังคม

พนักงานเตมิน ้ามัน 3 ช/ญ 17+ ม.3 395/ว คา่คอมฯ

บรษิทั ป้อนค าหวาน จ ากดั กจิการท าขนม

122/1 ม.3 ถ.บนัไดอฐิ ต.บา้นลาด อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุ ีโทรศพัท ์089-6884053

บรษิทั ก.ภภูาภทัร จ ากดั กจิการ ปั๊มน า้มนัเชลล์

61-62 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.สมอพลอื อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุ ีโทรศพัท ์094-9371888

อ าเภอบา้นลาด

บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กจิการ ฟารม์สกุร

172/4-5 หมู ่3 ต.บา้นลาด อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุ ีโทรศพัท ์096-8318831



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร

Sale ขายสนิคา้ 2 ช/ญ 20-35 ไมจ่ ากดั 500/ว คอม+เบีย้ขยัน

พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-35 ไมจ่ ากดั 400/ว

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-35 ไมจ่ ากดั 400/ว

พนักงานยกของ 5 ช/ญ 20-45 ไมจ่ ากดั 350/ว

แมบ่า้น 1 ญ 20-50 ไมจ่ ากดั 350/ว

มณีถาวรสมารท์โฮม กจิการ จ าหนา่ยวสัดกุอ่สรา้ง

ต.ถ า้รงค ์อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุ ีโทรศพัท ์081-1077104 คณุชลติา , คณุตน้ 



ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

B2B Sale สาขาชะอ า และทา่ยาง 4 ช/ญ 20-35 ป.ตรี 10,000+

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒุิ คา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

FBB Direct Sale Superviser 10 ช/ญ 25-35 ไมจ่ ากดั 13,000+ คา่คอมฯ

ประกนัสขุภาพ

65/2 ม.5 ต.สนามจันทร ์อ.เมอืง จ.นครปฐม โทรศัพท ์034-106610

บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั กจิการ โทรคมนาคม

ประจ าทีโ่ลตัสทา่ยางและ
ชะอ า

ต าแหนง่งานวา่งตา่งจงัหวดั

บรษิทั เทสโก ้โลตสั จ ากดั กจิการ คา้สง่คา้ปลกี

629/1 ถ.นวมนิทร ์แขวงนวลจันทร ์เขตบงึกุม่ กรงุเทพฯ โทรศัพท ์086-8024969 คณุสมชาย
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