
จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

1 เสมียน 1 ญ 20-45 ปวส. ตามตกลง สวัสดิการ : ประกันสังคม ค่ากะ เบ้ียขยัน บจก.ไทยพูลทรัพย์พลาสติก ผลิตขวดพลาสติก

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-710810 

2 พนักงานขับรถส่งพัสดุ(รถยนต์) 1 ช/ญ 22-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง หากมีใบขับข่ี ท.1 ข้ึนไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ Kerry Express สมุทรสงคราม ขนส่งพัสดุ

3 พนักงานประจ าคลังสินค้า 1 ช/ญ 18-45 ม.3+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

063-2738697

4 ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร 1 ช/ญ 22-50 ปวส.+ ตามตกลง บ้านอัมพวารีสอร์ท โรงแรม ท่ีพัก

5 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ 18-50 ม.3+ ตามตกลง ถ.บางกะพ้อม-แก้วฟ้า

6 พนักงานห้องอาหาร 1 ช/ญ 18-50 ม.3+ ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

7 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง 034-752228 ต่อ 842

8 บาริสต้า 1 ช/ญ 25-30 ม.3+ ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้ ร้านคาเฟ่อเมซอน ขายเคร่ืองด่ืม

(ในป๊ัม ปตท.คลองโคน)

095-6489945

9 พนักงานแคชเชียร์ 1 ช/ญ 18-45 ม.3+ 500บ./วัน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ป๊ัมเอสโซ่ สถานีบริการน้ ามัน

10 บาริสต้า 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด มีประสบการณ์ท างานร้านกาแฟ ถ.พระราม 2 กม.79 (ฝ่ังลงใต้)

ท างานเป็นกะและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-710700

ต ำแหน่งงำนว่ำง เดือนกันยำยน 2565
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรสงครำม

ประเภทกิจกำรเพศท่ี ต ำแหน่งงำน สถำนประกอบกำรวุฒิ รำยละเอียดงำน/เง่ือนไข



จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

11 หัวหน้าหน่วยรับวัตถุดิบ/ผลิต 1 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง บจก.โรแยล พลัส จ ากัด ผลิตน้ าผัก ผลไม้
12 หัวหน้าหน่วยผสม/ผลิต 4 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง 129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง
13 หัวหน้าหน่วยรีทอร์ท/ผลิต 2 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
14 หัวหน้าหน่วยแพ็ค 1 ช/ญ 20-45 ปวส.+ ตามตกลง 034-710913
15 ช่างคุมเคร่ืองไลน์ผลิต 6 ช 20-45 ปวส.+ ตามตกลง
16 พนักงาน QC (ห้องLAB) 2 ช/ญ 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง
17 พนักงานคุมเคร่ืองไลน์ผลิต 8 ช/ญ 18-45 ม.3+ ตามตกลง
18 พนักงานเช็คเกอร์/แพ็คก้ิง 2 ช/ญ 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง
19 พนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์ 5 ช 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง
20 พ่อบ้าน/ไลน์ผลิต 2 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง
21 พ่อบ้าน/ธุรการ HR 2 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง
22 แม่บ้าน/ไลน์ผลิต 2 ญ 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง
23 พนักงานติดต้ัง ช่างไฟฟ้า 2 ช 20-36 ม.6-ป.ตรี ตามตกลง สามารถออกท างานต่างจังหวัดได้ บจก.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ ผลิตเคร่ืองก าเนิด
24 QC โรงงาน 1 ช 20-36 ปวส. ตามตกลง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ไฟฟ้า
25 ช่างยนต์ 3 ช 25-40 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง ขับรถได้ สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 065-1491916
26 ช่างเช่ือมโลหะ 1 ช 20-36 ม.6 ตามตกลง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
27 ช่างพ่นสี 1 ช 20-36 ม.3 ตามตกลง
28 ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก. idiffer organizer รับจัดงานอีเว้นท์
29 เจ้าหน้าท่ีถ่ายท าวีดีโอและตัดต่อวีดีโอ 1 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง หากมีใบขับข่ีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ซอยตรงข้าม รร.ศรัทธาสมุทร
30 ผู้จัดการร้านอาหาร 1 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

31 บาริสต้า 1 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง 099-4579256

สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำรท่ี เพศต ำแหน่งงำน วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

32 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง สวัสดิการ: ค่ารักษาพยาบาล อาหารพนักงาน The Buffalo Amphawa โรงแรม ท่ีพัก

33 บาริสต้า 1 ช/ญ 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง           : ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

34 พนักงานร้านกาแฟ 1 ช/ญ 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง             : ชุดฟอร์มพนักงาน Incentive & Tips 092-2517133

35 ผู้ช่วยร้านกาแฟ 1 ช/ญ 20-45 ม.3+ ตามตกลง 081-8113881

36 ช่างซ่อมบ ารุงท่ัวไป 1 ช 20-45 ปวช. ตามตกลง

37 ช่างกระจกอลูมิเนียม 1 ช 25+ ใม่จ ากัด ตามตกลง หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ หจก.ทีเจเอ็ม อลูมิน่ัม แอนด์ กลาส รับติดต้ังงาน

38 เด็กฝึกงาน 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ใกล้กับโตโยต้าสาขาอัมพวา กระจกอลูมิเนียม

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

063-3509783,093-8314122

39 พนักงานประจ าร้าน 1 ช/ญ 20-40 ม.3 370บ./วัน เวลาท างาน 09.00-19.00 น. ร้าน ป.ปลาแม่กลอง ขายสัตว์เล้ียง

ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และอาหารสัตว์

*สมัครงานได้ท่ีหน้าร้าน

40 เจ้าหน้าท่ีคอลเซ็นเตอร์ 1 ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี บจก.ซอฟต์เทล คอมมูนิเคช่ัน(ไทยแลนด์) บริการท่ีปรึกษา

สามารถพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง สาขาสมุทรสงคราม ระบบโทรคมนาคม

น้ าเสียงไพเราะ ไม่ติดส าเนียงท้องถ่ิน ตรงข้ามเซเว่นเอกชัย ซ.7

081-3573330

41 เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้าส าเร็จรูป 1 ช/ญ 20-45 ม.6 ตามตกลง มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office บจก.พัฒนาการตลาดปลาป่น ผลิตปลาป่น

42 เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ QC 1 ช/ญ 20-45 ปวช. ตามตกลง มีประสบการณ์ท างาน 1 ปีข้ึนไป ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

065-6964979

087-1581417

สถำนประกอบกำรท่ี ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง

(อัตรำ) (ปี) (บำท)

43 พนักงานแบกของ 2 ช 18-50 ไม่จ ากัด 335บ./วัน บจก.กมลลักษณ์ อลูมิน่ัม ขายอลูมิเนียม

44 พนักงานขับรถส่งของ 2 ช 20-50 ไม่จ ากัด 450บ./วัน ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-714149

45 พนักงานท าความสะอาด 1 ช 20-50 ไม่จ ากัด 300-600 ท าความสะอาดสระว่ายน้ า บจก.เอ.ดี.ดี.พูลแอนด์ เซอร์วิส บริการสระว่ายน้ า

ท างานในพ้ืนท่ี ต.ลาดใหญ่ สาขาแม่กลอง

ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

095-0045444

46 ผู้ช่วยแม่ครัว (Chef Assistant) 1 ช/ญ 18-50 ไม่จ ากัด 9,000/เดือน หากมีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ ร้าน Wise House ร้านอาหาร

หลังจากพ้นช่วงทดลองงาน เงินเพ่ิมข้ึน ตรงข้ามรร.ศรัทธาสมุทร

ตามความเหมาะสม (อาหาร 3 ม้ือ) ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

094-7691777

47 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18-50 ไม่จ ากัด 500บ./วัน เม่ือผ่านงานปรับบรรจุเงินเดือน 12,000 บาท บจก.จีเอ็มไอ เซอร์วิส  ซ้ือ-ขาย-ให้เช่า

48 เสมียน 10 ข/ญ 18-50 ไม่จ ากัด 500บ./วัน ค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ออกสาขาต่างจังหวัดมีรถรับส่ง 062-6756193

086-3550220

49 ธุรการฝ่ายขาย 1 ญ 23-30 ป.ตรี ตามตกลง วางแผนและจัดสินค้าข้ึนรถตามออร์เดอร์ บจก.สตีล แอดวานซ์ ผลิตเหล็กท่อ

50 พนักงานขับรถบรรทุก 1 ช 25+ ปวส. ตามตกลง มีใบขับข่ี ท.2 ท างานต่างจังหวัดได้ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม รูปพรรณ

51 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 23-30 ป.ตรี ตามตกลง สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงงาน 065-9639665

52 แม่บ้าน 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข ประเภทกิจกำรสถำนประกอบกำร
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

53 พนักงานบรรจุเกลือลงพาเลท 1 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากัด 350+/วัน หน้าท่ีบรรจุเกลือลงพาเลทและฟิลม์พาเลท บจก.กรุงเทพค้าเกลือ

ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

089-9292757

54 หัวหน้าแผนกผลิต 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง สาขาด้านอาหาร มีความรู้ด้านการท าเบเกอร่ี บจก.สยาม โกอินเตอร์ ฟูดส์ ผลิตเบเกอร่ี

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างดี 092-8832594, 034-716444 ต่อ02

55 เจ้าหน้าท่ีช่างเช่ือม 1 ช 20-50 ปวช.-ปวส. ตามตกลง บจก.โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต ผลิตเสาคอนกรีต

56 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนาม 1 ช ปวช.-ปวส. ตามตกลง ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-720264 ต่อ 12

064-9839590

57 แม่บ้าน 1 ญ 35-55 ไม่จ ากัด ตามตกลง หากมีประสบการณ์ในการท าเคร่ืองด่ืม โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

หรือทักษะในการน าเสนอสินค้า จะพิจารณา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เป็นพิเศษ 034-752245

58 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-40 ป.ตรี ตามตกลง สาขาบัญชีการเงิน บจก.มนตรี วิลล่า ขายอสังหาริมทรัพย์

59 พนักงานธุรการ 1 ญ 25-40 ปวส. ตามตกลง สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับข่ี ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

60 โฟร์แมน 2 ช 25+ ปวส. ตามตกลง สาขาก่อสร้างหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 081-8222689

61 พนักงานเขียนแบบ 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง บจก.เจ.บี.ที. โลหะการช่าง รับตัดแผ่นเหล็ก

62 จป. ระดับหัวหน้างาน 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง หลังป้ัม ปตท.บายพาสคุ้มพ่ีหลวง

63 ช่างเช่ือม 1 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

64 ผู้ช่วยช่างประกอบ 1 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง 081-7056438

081-7057438

ท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

65 เจ้าหน้าท่ี Telesales 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด บจก.เบทาโกร สาขาสมุทรสงคราม ขายเน้ือหมูอนามัย

66 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ขับรถได้ มีใบขับข่ี มีทักษะ MS-Office ได้ดี 080-0454300, 092-5942525

67 โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง 1 ช 23-50 ป.ตรี ตามตกลง บจก.ภูมิชนก รับเหมาก่อสร้าง

68 พนักงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายขาย 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

69 พนักงานบัญชีและการเงิน 1 ช/ญ 23-50 ป.ตรี ตามตกลง 061-4206449

70 พนักงานแคชเชียร์ 1 ช/ญ 18-37 ม.3+ ตามตกลง บริการรับช าระค่าสินค้า บจก.บ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า

71 พนักงานขาย(ประจ ารายเดือน) 1 ช/ญ 18/37 ม.3+ ตามตกลง พนักงานขายสินค้าร้านค้านอกพ้ืนท่ีของห้าง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ใช้รถตังเองในการออกนอกพ้ืนท่ี 034-770751 ต่อ 2120

72 พนักงานกราฟิค 1 ช/ญ 20-25 ปวส.+ ตามตกลง สามารถใช้โปรแกรม Ai Ps เบ้ืองต้นได้ บจก. เอ็มเอ็นอาร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ประกันวินาศภัย

มีความคิดสร้างสรรค์ สาขาอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 089-7776664

73 แม่บ้านท าความสะอาด 1 ญ 30-50 ไม่จ ากัด 300-350/วัน ท าความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยห้องพัก ห้องพักสมายเฮาส์ 1 ห้องเช่า

ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

091-7159899

083-5345395

74 พนักงานบริการ 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากัด 323บ./วัน ท างานบริการ จัดเตรียมของ เสริฟอาหาร ร้านบัวส้มต า ขายอาหาร

ขยัน อัธยาศัยดี มีประสบการณ์จะพิจารณา ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เป็นพิเศษ 084-4564519

064-7892535

ท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

75 พนักงานขาย 1 ญ 18+ ม.3+ 323-500/วัน รักงานบริการ กล้าพูด กล้าแสดงออก วิสาหกิจชุมชนจันทร์เจริญสุข

ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-4405709

76 เจ้าหน้าท่ีดูแลลูกค้า 5 ช/ญ 20-60 ม.6/ปวช.+ 350-1,000/วัน สามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ เช่น บจก.คลินิกประกันภัย ประกันภัย

FACEBOOK TIKTOK YOUTOBE TWITTER ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-3429321

77 พนักงานเซเว่น 3 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตามตกลง ประจ าป้ัม ปตท.สาขาลาดใหญ่ และสาขาบายพาส บจก. รัตนไพบูลย์สมุทรสงคราม 2555 สถานีบริการ

78 พนักงานหน้าลาน(เติมน้ ามัน) 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตามตกลง ประจ าป้ัม ปตท.สาขาลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม น้ ามันเช้ือเพลิง

สามาถท างานเข้ากะได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 034-761449,  064-0978417

79 หัวหน้าช่างควบคุมเคร่ืองท าความเย็น 1 ช/ญ 35-45 ปวส.+ 25,000/เดือน มีความรู้ระบบเคร่ืองท าความเย็นและระบบไฟฟ้า บจก.โชคนาวี ห้องเย็น ให้เช่าห้องเย็น

80 ช่างซ่อมบ ารุงท่ัวไป 1 ช 25+ ปวช.+ 12,000/เดือน สาขาช่างเช่ือม หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

81 เจ้าหน้าท่ีบัญชีคลังสินค้า 1 ญ 25+ ปวช.+ 11,000/เดือน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 034-771407-8

82 พนักงานส่งพัสดุ (รถจักรยานยต์) 1 ช/ญ 18-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง จัดส่งพัสดุ มีใจรักงานบริการ ท างานเป็นกะได้ J&T Express บริการส่งพัสดุ

83 ธุรการ (ประจ าหน้าร้าน) 1 ช/ญ 20 ม.6+ ตามตกลง ประจ าหน้าร้าน สาขาอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

84 064-1167778

85 พนักงานส่งพัสดุ (รถจักรยานยนต์) 1 ช/ญ 18-45 ม.3+ 20,000+ มีใจรักงานบริการและมีความรับผิดชอบ Flash Express บริการส่งพัสดุ

86 พนักงานส่งพัสดุรถกระบะตู้ทึบ 1 ช/ญ 18-45 ม.3+ 20,000+ มีใบขับข่ี(ตามประเภทยานพาหนะ สาขาอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ไม่มีประวัติอาชญากรรมร้านแรง 083-995-3927, 081-995-7760

วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำรท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
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87 เสมียนรับ-ส่งของ 1 ช/ญ 18/45 ม.6/ปวช. 323บ./วัน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ บจก. สุรใจ ฟู้ดส์  อินดัสทรี อาหารกระป๋อง

88 QC  คลังสินค้า 1 ช/ญ 18/45 ม.6/ปวช. 323บ./วัน สามารถท า OT ได้ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

095-5932662

89 พนักงานการเงิน 1 ช/ญ 18-45 ปวช. ตามตกลง สาขาบัญชี บจก. สยามสตีลเวิร์คส์  ผลิตท่อเหล็ก

90 พนักงานเขียนแบบ 2 ช/ญ 18-45 ปวช. ตามตกลง สาขาช่างเขียนแบบ ถ.พระราม 2 ต.บางแก้ว

91 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย  (จปท.) 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 034-773710 ต่อ 39

92 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 18-45 ม.6 ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้ รีสอร์ทสวนนพรัตน์ โรงแรม ท่ีพัก

93 พนักงานท่ัวไป 1 ช/ญ 18-45 ม.3 ตามตกลง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

094-1022464, 084-6353980

94 พนักงานขาย 4 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท างานระยะเวลา 2 เดือน บริษัทป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ าหน่ายสต๊ิกเกอร์

ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม งานป้ายทุกชนิด

081-1468438 (ตาล)

ท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
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