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

1 แม่บ้าน 2 หญิง 20+ปี ม.3 335/ว. - ดูแลเร่ืองความสะอาดโรงงาน บริษัท สถำนีผัก 99 จ ำกัด (ขำยผักสด) 085-1972988

ตลาดศรีเมือง อ.17 ห้องท่ี 393 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

2 พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ชาย 20+ปี ป.6+ 340+/ว. - มีประกันสังคม,พร้อมลงหน้างานจุดต่างๆ บจก.รักษำควำมปลอดภัยมำชนะ (รักษำควำมปลอดภัย) 032-322300-1

81/24 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

3 พนักงานขาย (Sale) 2 หญิง 20+ปี ปวส.+ 19,500/ด. - มีค่าคอมมิชช่ัน,มีใจรักบริการ,เดินทางไปต่างจังหวัดได้ บริษัท เอ็นจี อีโค จ ำกัด (ก ำจัดกำกตะกอนและของเสีย) 099-3979888
- มีรถยนต์พร้อมใบขับข่ี,มีทักษะการเจรจา/บุคลิกภาพดี 88 ม.2 ต.คุ้งน ้าวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

4 พนักงานขาย 3 ช/ญ 22+ปี ม.6 9,000+/ด.
- มีประสบการณ์ขายเคร่ืองมือช่าง/อุปกรณ์ไฟฟ้าจะพิจารณาพิเศษ บริษัท ฮ เจริญวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด (จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง) 098-8778955

5 พนักงาน PC 5 ช/ญ 22+ปี ม.6+ 9,000+/ด. - มีประสบการณ์เป็น PC ร้านวัสดุก่อสร้างพิจารณาพิเศษ 131 ม.8 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

5 พนักงานจุดช้าระเงิน/แคชเชียร์ 1 หญิง 22+ปี ม.6 9,000+/ด. - มีประสบการณ์งานแคชเชียร์ ละเอียดรอบคอบ **ท้างานเวลา 08.30 - 17.30 น.**

6 พนักงานพาสทาม 20 ช/ญ 22+ปี ม.3+ 332/ว. - พนักงานบริการลูกค้าตรงจุดเคาร์เตอร์ขาย

7 สป๊ีดแมน 16 ช/ญ 22+ปี ป.6+ 332/ว. - พนักงานบริการลูกค้า น้าของส่งลูกค้าถึงรถลูกค้า

8 เช็คเกอร์ 2 ชาย 25+ปี ม.6+ 9,000+/ด. - มีประสบการณ์เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านโดยตรง

ต ำแหน่งงำนว่ำง
ประจ ำวันท่ี 26 กันยำยน - 2 ตุลำคม 2565 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดรำชบุรี

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

ต ำแหน่งงำนเอกชน (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปท่ีนำยจ้ำงโดยตรงก่อน)
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9 ช่างติดตั งแอร์/ไฟฟ้า 2 ชาย 25+ปี ม.3 500/ว. - มีใบผ่านงานหรือผ่านการเป็นช่างไฟฟ้า/แอร์ อ.สุขสวัสด์ิแอร์ (รับติดต้ังแอร์/ซ่อมและล้ำงแอร์) 081-9419003

148/16 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

10 พนักงานขับรถ 2 ชาย 20+ปี ม.6+ 215/ว. - มีใบขับข่ี,ผ่านงานปรับค่าแรงให้ บริษัท ที แอนด์ ซี อินเตอร์เนช่ันแนล โปรดักศ์ จ้ากัด (ขายส่งและผลิตของเล่น) 032-318264

- ขับไปกรุงเทพฯ ได้ 256/585-587 ซ.วาสนาดี ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

11 พนักงานป๊ัมน ้ามัน 4 ช/ญ 18+ปี ม.6+ 315/ว. - มีประกันสังคม ป๊ัมน้ ำมัน PT (ป๊ัมน้ ำมัน) 092-2561485

92 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

12 พนักงานท้าความสะอาด 2 หญิง 25+ปี ม.3+ 350/ว. - ประกันสังคม/วันหยุด/อาหารกลางวัน บริษัท เวลำเงินดี จ ำกัด (ทีพัก โรงแรม ณ เวลำ) 086-3273059

9/9 ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

13 เจ้าหน้าท่ี Admin/ธรุการ 2 ช/ญ 23+ปี ปวส.+ 12,000+/ด. - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง/โปรแกรม MSOffice ได้ดี บริษัท พีพีวำยเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี จ ำกัด (จ ำหน่ำยอุปกรณ์ IT) 032-910559
- มีความรู้เก่ียวกับสินค้า IT /คอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

519 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 094-7781555

14 พนักงานช่างไฟฟ้า/ช่างกล้อง 2 ชาย 20+ปี ปวช.+ 12,000+/ด.
- มีความสามารถด้านไฟฟ้า ติดตั งกล้องวงจรปิด เดินสาย วางระบบ

15 เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิกการตลาด 1 ช/ญ 23+ปี ปวส.+ 12,000+/ด.
- ใช้งาน Photoshop ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ดูแล facebook

- ใช้ Social media ได้ดี
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16 พนักงานดูแลความสะอาดท่ัวไป 1 หญิง 25+ปี ม.6 10,000+/ด. - เป็นคนรักสะอาด ขยัน อดทน บริษัท พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี จ้ากัด (จ้าหน่ายอุปกรณ์ IT) 032-910559

17 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 23+ปี ปวส.+ 12,000+/ด. - มีความรู้ ความสามารถทางด้านงานบัญชี ขยัน ซ่ือสัตย์ 519 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 094-7781555

18 ช่างคอมพิวเตอร์ 2 ชาย 25+ปี ปวส.+ 12,000+/ด. - มีบุคลลิกภาพดี/มีความรับผิดชอบ (ขับรถยนต์ได้)

19 Logistics Office 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี+ 15,000+/ด. - ประสานงาน วางแผน ควบคุม จัดการงานขนส่ง บริษัท โบทำนี เพ็ทแคร์ จ ำกัด (ผลิตอำหำรสัตว์) 065-8614742

20 พ่อบ้าน 1 ช/ญ 30+ปี ม.6+ 315+/ว. - ท้าความสะอาด,ดูแลสวน 155/1 ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

21 พนักงานบรรจุภัณฑ์ 10 ช/ญ 20+ปี ม.6+ 315+/ว. - บรรจุสินค้า,เข้ากะได้

22 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี+ 20,000+/ด. - ดูแลด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย

23 พนักงานธุรการ 1 หญิง 20+ปี ปวส.+ 10,500/ด.
- อาหารกลางวัน,ประกันสังคม,ค่าคอมมิชช่ัน,ผ่านงานปรับเงินเดือน

บจก.บริลเล่ียน ไซน์เนจ จ ำกัด (กิจกำรท ำป้ำย) 093-7396556

24 Admin 1 หญิง 18+ปี ม.6+ 315/ว. - ผ่านการทดลองงานปรับเงินเดือน,ตอบแชท,รับออเดอร์ 33/5 ม.8 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

25 ผู้ช่วยเซลล์ (Sale Assistant) 1 ช/ญ 24+ปี ป.ตรี 15,000/ด. - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ดี บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (ส่ิงทอ) 032-297552

49 ม.1 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-297553
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26 ผู้จัดการแผนกอะไหล่ 1 ชาย 35+ปี ปวส.+ 20,000+/ด. - มีประสบการณ์ตรงกับสายงาน บริษัท โตโยต้ำเจริญค้ำรำชบุรี (1961) จ ำกัด (จ ำหน่ำยและซ่อมรถยนต์) 032-719999

27 ผู้จัดการแผนกตัวถังและสี 1 ชาย 35+ปี ปวส.+ 20,000+/ด. - มีประสบการณ์ตรงกับสายงาน 196 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

28 ผู้จัดการแผนกบริการ 1 ชาย 35+ปี ปวส.+ 20,000+/ด. - มีประสบการณ์ตรงกับสายงาน

29 พนักงานขาย 5 ช/ญ 25+ปี ปวส.+ 5,000+/ด.
- มีประสบการณ์ตรงกับสายงาน+ถนัด SocialMedie,ค่าคอมมิชช่ัน

30 เจ้าหน้าท่ีรับรถ (SA) 2 ชาย 25+ปี ปวส.+ 9,450+/ด. - มีความรู้ด้านรถยนต์,รักงานบริการ บริษัท โตโยต้ำเจริญค้ำรำชบุรี (1961) จ ำกัด (จ ำหน่ำยและซ่อมรถยนต์) 032-719999

31 ช่างเตรียมพื น 2 ชาย 23+ปี ปวส.+ 10,000+/ด. - มีประสบการณ์ตรงกับสายงาน 196 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

32 ช่างขัดสี 2 ชาย 23+ปี ปวส.+ 10,000+/ด. - มีประสบการณ์ตรงกับสายงาน

33 ช่างเคาะ 2 ชาย 23+ปี ปวส.+ 10,000+/ด. - มีประสบการณ์ตรงกับสายงาน

34 ช่างยนต์ 2 ชาย 23+ปี ปวช.+ 9,450+/ด. - มีประสบการณ์ตรงกับสายงาน

35 ครูคณิตศาสตร์ 2 ช/ญ 23+ปี ป.ตรี 15,000/ด.
- ป.ตรีสาขาคณิตศาสตร์หรือท่ีเก่ียวข้อง,มีทักษะการถ่ายทอดวิชาความรู้

โรงเรียนธรรมจำรินีวิทยำ (สถำนศึกษำ) 032-282684
- มีใจรักงานสอน,สามารถสอนคณิตศาสตร์ ม.ปลายได้ 84 ม.2 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

36 ครูภาษาจีน 1 ช/ญ 23+ปี ป.ตรี 15,000/ด.
- ป.ตรีสาขาภาษาจีนหรือท่ีเก่ียวข้อง,มีทักษะการถ่ายทอดวิชาความรู้

สวัสดิการ : อาหารเช้า อาหารกลางวัน ท่ีพักฟรี 
- รักงานสอน,สามารถใช้ภาษาจีนได้ดี โบนัสประจ้าปี บรรจุครูเอกชน (ต้าแหน่งครู)

37 ครูแนะแนว 1 หญิง 23+ปี ป.ตรี 15,000/ด. - ป.ตรีการแนะแนวหรือท่ีเก่ียวข้อง,ท้างานฝ่ายแนะแนว

ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก


