
27/10/2563 งาน หางาน สมคัรงาน แมบ่า้น ( จ. แมฮ่อ่งสอน ) รับสมคัรดว่น หลายอตัรา (เงนิเดนิ ตามโครงสรา้งบรษัิท บาท) ดเิอยี ปาย รสีอรท์ งาน สมคัรงาน J…

https://www.jobthaiweb.com/print-job.php?JOBID=00258523 1/1

ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 
http://www.jobthaiweb.com/jobdetail.php?JOBID=00258523

ตําแหน่ง : แมบ่า้น ( จ. แมฮ่อ่งสอน ) รับสมคัรดว่น หลายอตัรา

ปรับปรงุขอ้มลูเมื�อ :  27 ตลุาคม 2020

จํานวน :  4 อตัรา

ระดบัเงนิเดอืน :  ตามโครงสรา้งบรษัิท

ลกัษณะการทํางาน :  ทําความสะอาดในหอ้งพัก และ สว่นบรกิารของลกูคา้

คณุสมบตัผิูส้มคัร :  1. เพศหญงิ

  2. อาย ุ25 ปีขึ�นไป

  3. สามารถทํางานเป็นกะได ้เชา้ และ บา่ย

  4. มปีระสบการณจ์ะพจิารณาเป็นพเิศษ

  5. วฒุ ิม.3 ขึ�นไป

  6. มใีจรักในงานบรกิาร

   

จังหวดัที�ปฏบิตังิาน :  แมฮ่อ่งสอน

สวสัดกิาร / ขอ้มลูเพิ�มเตมิ :  1.ประกนัสงัคม 
2.ที�พัก 
3.ชดุพนักงาน 
4.มรีถ รับ-สง่ ที�พัก

วธิรีบัสมคัรเพิ�มเตมิ   โทรสอบถาม นดัสมัภาษณ ์[0899393574] 
 สมคัรดว้ยตนเอง ตดิตอ่ที�บรษิทัโดยตรง 
สอบถามเพิ�มเตมิโทร คณุ อรัญญา 089-939-3574 

ตดิตอ่ - สอบถาม :  ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 254 หมูท่ี� 1 ตําบลแมฮ่ี� อําเภอปาย จังหวดัแมฮ่อ่งสอน
58130 โทรศพัท ์: 0899393574 , แฟกซ ์: 052-080093



27/10/2563 งาน หางาน สมคัรงาน Food & Beverage (เงนิเดนิ ตามโครงสรา้ง บาท) ดเิอยี ปาย รสีอรท์ งาน สมคัรงาน Jobthaiweb.com

https://www.jobthaiweb.com/print-job.php?JOBID=00235223 1/1

ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 
http://www.jobthaiweb.com/jobdetail.php?JOBID=00235223

ตําแหน่ง : Food & Beverage

ปรับปรงุขอ้มลูเมื�อ :  27 ตลุาคม 2020

จํานวน :  3 อตัรา

ระดบัเงนิเดอืน :  ตามโครงสรา้ง

ลกัษณะการทํางาน :  พนักงานบรกิารอาหารและเครื�องดื�ม 

คณุสมบตัผิูส้มคัร :  1. ชาย หรอื หญงิ 25 ถงึ 40 ปี

  2. วฒุกิารศกึษา ปวช. ขึ�นไป

  3. มปีระสบการณ ์1 ปีขึ�นไป

  4. มใีจรักงานบรกิาร

  5. ทํางานภายใตแ้รงกดดนัไดด้ี

  6. พดูภาษาองักฤษและจนีได ้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

   

จังหวดัที�ปฏบิตังิาน :  แมฮ่อ่งสอน

สวสัดกิาร / ขอ้มลูเพิ�มเตมิ :  1.ประกนัสงัคม 
2.ชดุพนักงาน 
3.ที�พัก 
4.อาหารกลางวนั 
5.รถบรกิาร รับ-สง่ 
6.เซอรว์สิชารจ์

วธิรีบัสมคัรเพิ�มเตมิ   โทรสอบถาม นดัสมัภาษณ ์[0899393574] 
 สมคัรดว้ยตนเอง ตดิตอ่ที�บรษิทัโดยตรง 

ตดิตอ่ - สอบถาม :  ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 254 หมูท่ี� 1 ตําบลแมฮ่ี� อําเภอปาย จังหวดัแมฮ่อ่งสอน
58130 โทรศพัท ์: 0899393574 , แฟกซ ์: 052-080093



27/10/2563 งาน หางาน สมคัรงาน นักศกึษาฝึกงาน ตําแหน่ง Front Office,Food & Beverage (เงนิเดนิ ตามตกลง บาท) ดเิอยี ปาย รสีอรท์ งาน สมคัรงาน Jo…

https://www.jobthaiweb.com/print-job.php?JOBID=00234770 1/1

ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 
http://www.jobthaiweb.com/jobdetail.php?JOBID=00234770

ตําแหน่ง : นักศกึษาฝึกงาน ตําแหน่ง Front Office,Food & Beverage

ปรับปรงุขอ้มลูเมื�อ :  27 ตลุาคม 2020

จํานวน :  3 อตัรา

ระดบัเงนิเดอืน :  ตามตกลง

ลกัษณะการทํางาน :  - ฝึกงานในแผนกที�ตรงกบัสาขาที�กําลงัศกึษา 
- ระยะเวลาการฝึกงาน ขั �นตํ�า อยา่งนอ้ย 3 เดอืน 
- สามารถปฏบิตังิานตามรอบเวลาที�กําหนเได ้

คณุสมบตัผิูส้มคัร :  1. เพศชาย - เพศหญงิ

  2. กําลงัศกึษาในสาขาวชิาที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งในระดบั ปวช.,ปวส.

  3. มทีกัษะในการใชง้านภาษาองักฤษ

  4. สามารถมาฝึกงาน ที� อ.ปาย จ.แมฮ่อ่งสอน ได ้

   

จังหวดัที�ปฏบิตังิาน :  แมฮ่อ่งสอน

สวสัดกิาร / ขอ้มลูเพิ�มเตมิ :  1.ที�พัก 
2มรีถบรกิาร รับ-สง่ 
3.วนัหยดุ 6 วนั/เดอืน 
4.อาหาร 1 มื�อ

วธิรีบัสมคัรเพิ�มเตมิ   โทรสอบถาม นดัสมัภาษณ ์[0899393574] 
 สมคัรดว้ยตนเอง ตดิตอ่ที�บรษิทัโดยตรง 

ตดิตอ่ - สอบถาม :  ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 254 หมูท่ี� 1 ตําบลแมฮ่ี� อําเภอปาย จังหวดัแมฮ่อ่งสอน
58130 โทรศพัท ์: 0899393574 , แฟกซ ์: 052-080093



27/10/2563 งาน หางาน สมคัรงาน หวัหนา้แมบ่า้น (เงนิเดนิ 15,000 ขึ�นไป บาท) ดเิอยี ปาย รสีอรท์ งาน สมคัรงาน Jobthaiweb.com

https://www.jobthaiweb.com/print-job.php?JOBID=00234769 1/1

ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 
http://www.jobthaiweb.com/jobdetail.php?JOBID=00234769

ตําแหน่ง : หวัหนา้แมบ่า้น

ปรับปรงุขอ้มลูเมื�อ :  27 ตลุาคม 2020

จํานวน :  1 อตัรา

ระดบัเงนิเดอืน :  15,000 ขึ�นไป

ลกัษณะการทํางาน :  - ควบคมุการทํางานของพนักงานทําความสะอาด 
- ตรวจเชค็อปุกรณใ์นการทํางาน 
- ฝึกอบรมและพัฒนาความรู็ในการทํางานใหพ้นักงาน

คณุสมบตัผิูส้มคัร :  1. เพศหญงิ

  2. อาย ุ30 ปีขึ�นไป

  3. มปีระสบการณใ์นการทํางานแมบ่า้นอยา่งนอ้ย 3 ปี ขึ�นไป

  4. จบ ม.6 ขึ�นไป

  5. มคีวามซื�อสตัย,ขยนั,อดทน,รักงานดา้นบรกิาร,รักองคก์ร

   

จังหวดัที�ปฏบิตังิาน :  แมฮ่อ่งสอน

สวสัดกิาร / ขอ้มลูเพิ�มเตมิ :  1.ประกนัสงัคม 
2.ที�พัก 
3.ชดุพนักงาน 
4.มรีถบรกิาร รับ-สง่ 

วธิรีบัสมคัรเพิ�มเตมิ   โทรสอบถาม นดัสมัภาษณ ์[0899393574] 
 สมคัรดว้ยตนเอง ตดิตอ่ที�บรษิทัโดยตรง 

ตดิตอ่ - สอบถาม :  ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 254 หมูท่ี� 1 ตําบลแมฮ่ี� อําเภอปาย จังหวดัแมฮ่อ่งสอน
58130 โทรศพัท ์: 0899393574 , แฟกซ ์: 052-080093



27/10/2563 งาน หางาน สมคัรงาน ผูช้ว่ยกุก๊ (เงนิเดนิ ตามโครงสรา้งบรษัิท บาท) ดเิอยี ปาย รสีอรท์ งาน สมคัรงาน Jobthaiweb.com

https://www.jobthaiweb.com/print-job.php?JOBID=00248167 1/1

ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 
http://www.jobthaiweb.com/jobdetail.php?JOBID=00248167

ตําแหน่ง : ผูช้ว่ยกุก๊

ปรับปรงุขอ้มลูเมื�อ :  27 ตลุาคม 2020

จํานวน :  2 อตัรา

ระดบัเงนิเดอืน :  ตามโครงสรา้งบรษัิท

ลกัษณะการทํางาน :  ควบคมุ ตรวจสอบ และ รับผดิชอบ หน่วยงานในครัว ใหอ้อกมาอยา่งมี
คณุภาพในทกุดา้น

คณุสมบตัผิูส้มคัร :  1. ชาย หรอื หญงิ อาย ุ30 ถงึ 40 ปี

  2. วฒุกิารศกึษา ม.3 ขึ�นไป

  3. มปีระสบการณอ์ยา่งนอ้ย 5 ปี ขึ�นไป

  4. มใีจรักงานบรกิาร

  5. ทํางานภายใตแ้รงกดดนัไดด้ี

  6. มคีวามรับผดิชอบ และ มคีวามคดิสรา้งสรร

   

จังหวดัที�ปฏบิตังิาน :  แมฮ่อ่งสอน

สวสัดกิาร / ขอ้มลูเพิ�มเตมิ :  1.ประกนัสงัคม 
2.ชดุพนักงาน 
3.มทีี�พักให ้
4.รถ รับ-สง่ ในการทํางาน 

วธิรีบัสมคัรเพิ�มเตมิ   โทรสอบถาม นดัสมัภาษณ ์[0899393574] 
 สมคัรดว้ยตนเอง ตดิตอ่ที�บรษิทัโดยตรง 

ตดิตอ่ - สอบถาม :  ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 254 หมูท่ี� 1 ตําบลแมฮ่ี� อําเภอปาย จังหวดัแมฮ่อ่งสอน
58130 โทรศพัท ์: 0899393574 , แฟกซ ์: 052-080093



27/10/2563 งาน หางาน สมคัรงาน ชา่งซอ่มบํารงุประจําโรงแรม (เงนิเดนิ ตามประสบการณ ์บาท) ดเิอยี ปาย รสีอรท์ งาน สมคัรงาน Jobthaiweb.com

https://www.jobthaiweb.com/print-job.php?JOBID=00247939 1/1

ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 
http://www.jobthaiweb.com/jobdetail.php?JOBID=00247939

ตําแหน่ง : ชา่งซอ่มบํารงุประจําโรงแรม

ปรับปรงุขอ้มลูเมื�อ :  27 ตลุาคม 2020

จํานวน :  2 อตัรา

ระดบัเงนิเดอืน :  ตามประสบการณ์

ลกัษณะการทํางาน :  แกไ้ขปัญหา บํารงุรักษา และควบคมุ ซอ่มแซมอปุกรณภ์ายใน 
โรงแรม และ สามารถทํางานซอ่มบํารงุทั�วไปได ้

คณุสมบตัผิูส้มคัร :  1. เพศชาย อาย ุ20-45 ปี

  2. สามารถทํางานไดท้กุกะ

  3. มคีวามรับผดิชอบในหนา้ที�

  4. ขยนั ซื�อสตัย ์อดทน

  5. มปีระสบการณด์า้นซอ่มบํารงุโดยตรงจะไดรั้บพจิารณาเป็นพเิศษ

   

จังหวดัที�ปฏบิตังิาน :  แมฮ่อ่งสอน

สวสัดกิาร / ขอ้มลูเพิ�มเตมิ :  1.บา้นพักพนักงาน 
2.รถ รับ-สง่ พนักงาน 
3.ชดุพนักงาน 
4.อาหารพนักงาน 
5.ประกนัสงัคม 
6.เซอรว์สิชารจ์

วธิรีบัสมคัรเพิ�มเตมิ   โทรสอบถาม นดัสมัภาษณ ์[0899393574] 
 สมคัรดว้ยตนเอง ตดิตอ่ที�บรษิทัโดยตรง 

ตดิตอ่ - สอบถาม :  ดเิอยี ปาย รสีอรท์ 254 หมูท่ี� 1 ตําบลแมฮ่ี� อําเภอปาย จังหวดัแมฮ่อ่งสอน
58130 โทรศพัท ์: 0899393574 , แฟกซ ์: 052-080093


