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ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดเพชรบรูณ์
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

ชำ่งก่อสร้ำง 6 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 315/ว มีทีพั่กให+้อำหำรมื้อเทีย่งฟรี

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพ
คอนกรีต

1 ช 25-40 ปวช.ป.ตรี 9,000+/ด

พนักงำนขบัรถโม่ 10 ล้อ 1 ช 25+ ไม่จ ำกัด 11,000+/ด
เซลขำยคอนกรีต 2 ช/ญ 25-30 " 11,000+/ด

หจก.ชลลดำ คอนกรตี(1998) 0673541000109 ป.ช.
3670700150900sj333 ม.1 ต.นำเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 67220  กิจกำร: จ ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ โทร.088-2862602

รำ้นชำญเจรญิชัยณ์วัสด ุป.ช.5670500072146
100 ม.15 ต.บอ่รัง อ.วิเชยีรบรุี จ.เพชรบรูณ์ 67130 กิจกำร:จ ำหน่ำยวัสดกุ่อสร้ำง  โทร.093-2922599

คนในพ้ืนที ่อ.หนองไผ่            
 /อ.บึงสำมพัน
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนประจ ำรีสอร์ท 4 ญ 18-45 ไม่จ ำกัด 9,450/ด เป็นคู่สำมีภรรยำ 2 คู่ มีทีพั่กให+้
อำหำร-ประกันสังคม

ผู้ชว่ยกุ๊ก 3 ช/ญ 20-45 " 9,450/ด อำหำรมื้อเทีย่ง+ประกันสังคม

ชื่อต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

เจ้ำหน้ำที่บริหำรฐำนขอ้มูล 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี คอมฯ
พนักงำนรับท ำบตัรสมำชกิ
(ออกหำลูกค้ำ)

1 ช/ญ 20+ ม.6+

พนักงำนจัดเรียงสินค้ำอุปโภค
บริโภค

3 ช/ญ 20+ ม.6+

ตำมโครงสร้ำงของบริษัทแต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำ

"-----------------------------"

"-----------------------------"

300 ม.10 ถ.สระบรุ-ีหล่มสัก ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 กิจกำร: ค้ำส่ง  โทร.056-719-219 ,
064-965-5949 คุณนันท์นภสั  สีดี

บรษัิท สยำมแม็คโคร จ ำกัด สำขำเพชรบรูณ ์0107537000521  
SSO SCJ

ไร ่สองเรำ@เขำค้อ 0675560001443 Sso  SCJ
93 ม.6 ต.แคมปส์น อ.เขำค้อ จ.เพชรบรูณ์ 67280   กิจกำร:โรงแรม/ร้ำนอำหำร  โทร.081-405-0607  คุณชยัน
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนขำยประจ ำร้ำนค้ำ
ตำ่งจังหวัด

3 ญ 18-35 ม.3+

ชำ่งก่อสร้ำง 2 ช 25-35 ไม่จ ำกัด

ชำ่งไฟฟ้ำ 1 ช 21-35 ปวช.ไฟฟ้ำก ำลัง

หัวหน้ำแผนกประกันคุณภำพ 1 ญ/ช 25-35 ป.ตร ี       
Food science

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 1 ญ/ช 21-35 ปวช.บญัช,ีคอมฯ

พนักงำนบญัชี 1 ญ/ช 20-35 ปวส.บัญชี

บริษัท จุลไหมไทย จ ำกัด 0655513000029  SSO  SCJ
442 ม.3 ต.วังชมภ ูอ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000   กิจกำร: ผลิตเส้นไหม โทร.0-5677-1101-5 ตอ่ 106

อัตรำค่ำจ้ำงทุกต ำแหน่งตำมโครงสร้ำงของ
บริษัท แตไ่ม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำ
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ชื่อต ำแหน่งงำน จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
โครงกำร

5 ญ 20+ ปวส.+

ตวัแทนประกันชวีิต 20 ช/ญ 20+ ปวส.+ " 1.โบนัสประจ ำไตรมำส

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ 5 ช/ญ 20+ ปวส.+ " 2.ท่องเทีย่วประจ ำปี

ผู้จัดกำรเขต 2 ญ 20+ ปวส.+ " มีประสบกำรณ์ 2 ปี

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

ตวัแทนประกันชวีิต 20 ญ 25-35 ป.ตรี ค่ำคอมมิชชั่น

บรษัิท ฟิลลิปประกันชีวิต จ ำกัด (สำขำเพชรบรูณ)์ 
0107556000671 sso SCJ16/4 ม.2 ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000  กิจกำร: ประกันชวีิต คุณกรชพร โทร. 08-9960-6132  /
056-713-642(ตรงสหกรณ์กำรเกษตร เยื้องโรงแรมโฆษิต)

บมจ.กรงุเทพประกันชีวิต สำขำเพชรบรูณ์ 0107550000238  sso

ตำมโครงสร้ำงของบริษัท แตไ่ม่น้อยกว่ำ
ค่ำแรงขั้นต่ ำ

6/7-8 ถ.สำมัคคีชยั ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000  ป.ช. 3670100932892  โทร.062-8951969
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

ที่ปรึกษำฝ่ำยขำย 10 ช/ญ 21+ ปวช.+

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนขำย 4 ช/ญ 22-35 ป.ตรี
พนักงำนรับรถ/SA 4 ช 20-35 ปวช.+สำขำ

ชำ่งยนต์

ชำ่งบริกำร 4 ช/ญ 230-35 ปวช.+

"----- ------------"

"----- ------------"

บรษัิท โตโยตำ้ชัวรเ์พชรบรูณ์ จ ำกัด 3671000263
182 ถ.สระบุร-ีหล่มสัก  ม.10  ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:ซ่อมและจ ำหน่ำยรถยนต์  คุณอรญำ สนอยู่      
  โทร.056-713-250 ต่อ 130

บรษัิท อลีนกิจสยำม จ ำกัด สำขำเพชรบรูณ์ 0105513002263 sso

ตำมโครงสร้ำงของบริษัทแต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำ

409 ม.3 ถ.สระบรุ-ีหล่มสัก ต.วังชมภ ูอ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67120 คุณเจิมขวัญ   กิจกำร: จ ำหน่ำยรถบรรทุก ฮีโน่ 
alinkij_hinoyahoo.co.th   โทร.056-771-066 ตอ่ 15 F 056-771067

315/ว+ค่ำคอมมิชชั่น +สวัสดกิำรตำม
กฎหมำยแรงงำน ขบัรถยนตไ์ด้
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนประจ ำรถ 30 ช/ญ 20-35 ไม่จ ำกัด 9,450+/ด
พนักงำนขบัรถประจ ำทำง 30 ช 30-45 ไม่จ ำกัด 10,000+/ด

พนักงำนตอ้นรับ 10 ญ 20-35 ไม่จ ำกัด 9,450+/ด
ชำ่งยนต์ 1 ช 20-45 ปวช.-ปวส. 9,450- 12,000/ด

ชำ่งไฟฟ้ำรถยนต ์           (รถ
บสั scania)

1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 9,450- 12,000/ด

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

ชำ่งสี 2 ช 20+ มีประสบกำรณ์

ชำ่งพ่นสี 2 ช 18+ "
315 ตอ่วัน+ค่ำประสบกำรณ์ มีที่พักให้ฟรี

หจก.ชัยเจริญยนตค์ำร์เซอร์วิส 0673540000407
148 ถ.สำมัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 กิจกำร: รำ้นประดับยนต์  คุณฝนทิพย ์ โทร.08-8177-4133

31/10 ถ.ศึกษำเจรญิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000    กิจกำร: เดินรถโดยสำรประจ ำทำง โทร. 056-711-315  
08-6448-7055 056-722-819 บอย   No: 0655506000035

ติดต่อ คุณสมโชค 
086-900-1721 คุณวินัย 
084-153-7792

ทุกต ำแหน่งได้รบัสวัสดิกำรตำม
กฏหมำยแรงงำน

บรษัิท เพชรประเสรฐิ จ ำกัด 0655506000035  sso
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนขำย 2 ช/ญ 25-40 ม.6+
sa พนักงำนรับรถ 1 ช 20+ ปวช.-ปวส.

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนขำย(สำขำชนแดน) 1 ช/ญ 23-35 ปวส.+
เจ้ำหน้ำที่บญัชี 1 ช/ญ 25-35 ปวส.บญัชี
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี
ธุรกำรอะไหล่ 1 ช 25-35 ปวส.

315/ว+สวัสดกิำรตำมกฎหมำยแรงงำน       
ขับรถยนตไ์ด ้มีใบขับขี่รถยนต์

ชุดยนิูฟอรม์,โบนัส,ซองวันเกิด,ช่วยงำน
ศพ,งำนแต่ง,งำนบวช,       วันพักผ่อน
,ท่องเที่ยว/สังสรรค์ประจ ำปี

99/9 ม.13 ต.บ้ำนโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000   กิจกำร:ตัวแทนจ ำหน่ำยรถคูโบต้ำ  โทร.056-566-188,099-762-9691

บริษัท คูโบตำ้เพชรบรูณ์ จ ำกัด 0675548000025

บริษัท โตโยตำ้เพชรบรูณ์ จ ำกัด(สำขำหล่มสัก) 0675517000015
32/7 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 67110    กิจกำร: จ ำหน่ำยรถยนตโ์ตโยตำ้   โทร.056-701-877  /
056-702-086-7

ตำมโครงสร้ำง
ของบริษัท 
มำกกว่ำ
ค่ำแรงขั้นต่ ำ

ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน เมษำยน 2562 ปรับขอ้มลูวนัที ่3/04/2562 8



29

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

ที่ปรึกษำกำรขำย 4 ช/ญ 20+ ม.6+
ชำ่งซ่อมบ ำรุง 2 ช 20+ ปวส+ ช่ำงยนต์

ชื่อต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร
พนักงำนควบคุมไฟฟ้ำ                        
และเครื่องท ำควำมเยน็

2 ช 20-45 ปวส. สำขำที่
เก่ียวข้อง

แม่บ้ำนส ำนักงำน 2 ญ 25-45 ป.6+ "
พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 ช/ญ 22-45 ป.6+ "
พนักงำนพัฒนำผลิตภณัฑ์และแปรรูป 2 ช/ญ 22-45 ป.ตร ีสำขำที่เก่ียวข้อง "

พนักงำนขับรถ 2 ช 25-45 ป.6+ " มีใบขับขี ่ท.2

พนักงำนบัญชี และควบคุม สต๊อก 2 ญ 25-45 ปวส.สำขำที่เก่ียวข้อง "

ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 ช 25+ ปวส.สำขำที่เก่ียวข้อง "

ผู้ควบคุมงำน 2 ช 30+ ปวส.+ "

ตำมโครงสรำ้งของบรษัิท มำกกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำ

"

ทุกต ำแหน่งตำมโครงสรำงของบริษัทมำกกว่ำค่ำแรงขัน้ต่ ำ

หจก. มิตรศิลป ์เอ็มจี ออโต ้0673558000689
129 ม.2 ต.บำ้นโตก อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000  โทร.056-911-711,  09-3159-7541  กิจกำร: จ ำหน่ำยรถยนต์

360  ม.6 ถ.หล่มสัก-เลย ต.หล่มเก่ำ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120   กิจกำร:กำรขำยส่งข้ำวเปลือกและธัญพืชอ่ืนๆ   โทร.081-533-0190

บริษัท เฟรชโปรดวิส์ จ ำกัด 0105545080243
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ชื่อต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร
พนักงำนจดัเรียงสินค้ำ(ประจ ำSR) 20 ช/ญ 18+ ม.3+

พนักงำนประจ ำปัม๊น้ ำมัน(ปตท.บำ้น
พ้ี)

20 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด

แคชเชียร(์ปตท.บำ้นพ้ี) 20 ช/ญ 18+ ม.3+ "

พนักงำนประจ ำร้ำนอเมซอน      
(ปตท.บำ้นพ้ี)

20 ช/ญ 18+ ม.3+ "

แม่บำ้น 1 ญ 25+ ม.3+ "

พนักงำนเซเว่น 20 ช/ญ 18+ ม.3+ " สถำนทีท่ ำงำน ปตท.บำ้นพ้ี

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

ชำ่งยนต์ 2 ช 20+ ปวช.+ช่ำงยนต์ 315/ว

ที่ปรึกษำกำรขำย 5 ช/ญ 20+ ม.6+

58/6 ถ.เทพำพัฒนำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000    กิจกำร:สือ่โฆษณำ โทร.091-519-8888

บริษัท เดอะซันเอเจนซ่ี จ ำกัด 0675559000528

ตำมโครงสร้ำงของบริษัทและมำกกว่ำค่ำแรง
ขั้นต่ ำ

ทุกต ำแหน่งตำมโครงสร้ำงของบริษัท วันละ 315 
บำทผ่ำนกำรทดลองงำนปรับเปน็พนักงำนประจ ำ 
9,450+/ด

299/99 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000   กิจกำร: จ ำหน่ำยรถยนต ์ซูซูกิ  โทร.056-719-444

บริษัท เอสอำร์ออโตก้รุ๊ป จ ำกัด 0675555000248

ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน เมษำยน 2562 ปรับขอ้มลูวนัที ่3/04/2562 10
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ชื่อต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนขำย 20 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000-11,000/ด มีประสบกำรณ/์สวัสดิกำร
ครอบครวั

ผู้จัดกำรเขต 5 ช/ญ 20+ ม.6+ 25,000-33,000/ด "----------------------------"

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

ชำ่งยนต์ 4 ช 20+ ม.3 315/ว
ชำ่งสี 6 ช 20+ ม.3 315/ว
พนักงำนทั่วไป 1 ช 20+ ม.3 315/ว
พนักงำนสโตร์ 1 ช 20+ ม.3 315/ว

9/4 ม.2 ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 กิจกำร; อู่ซ่อมรถยนต ์โทร. 056-721-569

หจก.ประจักษ์เซอวิส 1984 0673520000118

บริษัท เอฟดบับลิวด ีประกันชีวิต จ ำกัด(มหำชน) 0107555000546
929 ม.2 ต.สะดยีง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 เทสโก้โลตสั สำขำเพชรบรูณ์  โทร.09-5164-9713 manusaya_nn@

มีประสบกำรรณ์จะพิจำรณำตำม
ควำมสำมำรถ
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจำ้ง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

เจำ้หน้ำทีธุ่รกำร ลูกค้ำสัมพันธ์ และ
แนะน ำผลิตภณัฑ์

15 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,000-15,000/ด

เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยรับรถศูนยบ์ริกำร สำขำ
เพชรบรูณ,์ บงึสำมพัน,หล่มสัก

15 ช/ญ 20+ ปวส+ 9,000-15,000/ด

ช่ำงบริกำร สำขำเพชรบรูณ,์บงึสำม
พัน,หล่มสัก

15 ช 20+ ปวส+ 9,000-15,000/ด

บริษัท มิตซูออโตเ้พชรบรูณ์  จ ำกัด 0675556000187
199/9 ม.2 ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000    กิจกำร: จ ำหน่ำยรถยนตม์ิตซูบชิ ิ โทร. 08-5923-9003

ค่ำล่วงเวลำ+โบนัสประจ ำป ี +ลำ
กิจลำปว่ย+ประกันสังคม

ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน เมษำยน 2562 ปรับขอ้มลูวนัที ่3/04/2562 12



29

ชื่อต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

หัวหน้ำงำน 4 ช/ญ 20+ ป.ตรีสำขำfood 
science

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงงำน 5 ช/ญ 25+ ม.6+ " ท ำงำนเป็นกะ/ ใช้คอมพิวเตอรไ์ด้

พนักงำนQC;QA 10 ช/ญ 25+ ม.6+ " ท ำงำนเป็นกะได/้ท ำงำนในที่
อำกำศเยน็ได้

พนักงำนชำ่ง 10 ช 20+ ปวช.+สำขำช่ำง " ท ำงำนเป็นกะได้

พนักงำนขบัรถ 2 ช 20+ ไม่จ ำกัด " มีประสบกำรณ์ มีใบขับขี่

พนักงำนรักษำควำมปลอดภยั 3 ช 20+ ไม่จ ำกัด " ท ำงำนเปน็กะ ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร

พนักงำนฝ่ำยผลิต 150 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 315/ว ท ำงำนในที่เยน็ได+้OT+เบี้ยขยนั+เงินพิเศษ

ตำมโครงสร้ำงของบริษัท แต่ไม่ต่ ำกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำ

บริษัท โกลเดน้ ไลน์ บสิซิเนส จ ำกัด 0000897023797//0165544000131
99 ม.4 ต.กันจุ อ.บงึสำมพัน จ.เพชรบรูณ์ 67160   กิจกำร: ฟำร์มปศุสัตว์   โทร 0-5671-7200-99 ตอ่ 233
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ชื่อต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนตรวจสอบสินเชื่อ 4 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000-  
15,000/ด

ตวัแทนขำย 15 ช/ญ 20+  ม.3+ "

ชื่อต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนตรวจสอบสินเชื่อ 10 ช 25-40 ม.6+ 16,500/ด

พนักงำนเก็บเงิน 10 ช 25-40 ม.3+ 12,000/ด

พนักงำนขำย 10 ช 20+ ไม่จ ำกัด 200+ค่ำคอม

บริษัท ไมดำ้แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) 0107546000056

277 ถ.สระบุร-ีหล่มสัก ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:จ ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  คุณกำนต ์ศรแก้ว โทร.064-993-0380  
095-910-5324

บริษัท บิ๊กวันพลัส จ ำกัด 0405561002402

โบนัสรำยเดือน-เบี้ยเลีย้งรำยวัน-
 ค่ำคอมมิชชั่น

โบนัสประจ ำป+ีค่ำคอมมิชชั่น +
เงินเก็บค่ำรถ

328/6-7 ถ.พระพุทธบำท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000   กิจกำร; จ ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ คุณมนตรี จนัทร  โทร.056-743-670//064-353-8856
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

กรำฟิกดไีซน์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
พนักงำนเสริฟ 3 ช 20+ ม.3+ "
พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ 3 ช 20+ ม.3+ "

มำกกว่ำค่ำแรงขัน้ต่ ำสวัสดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำนก ำหนด

บริษัท เอส อำร์ ซุปเปอร์มำร์ท 
06755390000180675539000018/3670100736326362 /13-14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000  กิจกำร:ค้ำส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค  โทร 056-712777 e-mail=
kunpulsri@gmail.com ป.ช.0670100736326
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

ทีป่รึกษำกำรขำย                  
(ประจ ำสำขำบงึสำมพัน)

5 ช/ญ 22+ ม.6+

พนักงำนบริกำรทัว่ไป            
(ประจ ำสำขำบงึสำมพัน)

1 ช 22+ ม.6+ปวช. " สำมำรถใช้โปรแกรม microsoft office
 ขับรถยนต์ได้

พนักงำนช่ำงยนต์                 
(ประจ ำสำขำบงึสำมพัน)

5 ช 22+ ปวช.+สำขำช่ำง
ยนต์

" งำนซ่อม/เช็คระยะทั่วไป/เปลีย่นถ่ำย
น้ ำมันเครื่อง

ช่ำงบริกำร(สำขำหล่มสัก) 1 ช 22+ ปวช.ช่ำงยนต์ "

พนักงำนทีป่รึกษำกำรขำย       
(ประจ ำสำขำหล่มสัก)

2 ช/ญ 22+  ม.6+ " สำมำรถใช้โปรแกรม microsoffice ได้
ขับรถยนต์ได้

ช่ำงบริกำร(สำขำบงึสำมพัน) 3 ช 22+ ปวช.ช่ำงยนต์ "

พนักงำนแม่บำ้น(สำขำหล่มสัก) 1 ญ 25+ ม.6+ "

เจำ้หน้ำทีก่ำรตลำด          
(marketing officer)บงึสำมพัน

1 ช/ญ 22+

ทุกต ำแหน่งตำมโครงสร้ำงของบริษัทแต่ไม่น้อยกว่ำ
ค่ำแรงขั้นต่ ำ

ปวส-ป.ตร ีกำรตลำด กำรบญัชี 
บรหิำรธุรกิจ

บริษัท สันตอีิซูซุเพชรบรูณ์ จ ำกัด 0675548000041
102 ถ.นิกรบ ำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 กิจกำร:ตวัแทนจ ำหน่ำยศูนย์ซ่อม และอะไหล่               
โทร.056-711-281 ตอ่ 139  hrsanti.isuzu@gmail.com
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

แผนกแคชเชยีร์ 3 ช/ญ 18+ ม.6 315+/ว ประกันสังคมชุดยนิูฟอรม์

แผนกอำหำรสด 3 ช/ญ 18+ ม.6 315+/ว "

แผนกงำนเตมิสินค้ำ 2 ช/ญ 18+ ม.6 315+/ว "

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนเตมิน้ ำมัน 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 315/ว

พนักงำนหน้ำลำน 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 315/ว

บริษัท เพียวพลังงำนไทย จ ำกัด ปั๊มเอสโซ่นำงั่ว 0105544048559 sso SCJ
130 ม.1  ต.นำงัว่ อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 โทร 091-2589623  ธีระพงศ์  เกียรตสิวรรค์ ป.ช.1630700057105  
purb100@rpcthai.com

บริษัท เอก-ชัย ดสีทริบวิซ่ันซิสเทม จ ำกัด (เทสโก้โลตสัสำขำหล่มสัก )
67030576489393 ม.4 ต หล่มสัก อ หล่มสัก จ เพชรบรูณ์ย์ 67110 โทรศัพท์056-745-115-8.E-mail 
Store5122-pnl@th.tesco.comนำงสำวอลิษำ....จันทร์เพ็ง.097-318-1308

ตำมโครงสรำ้งของบรษัิทและ
ตำมกฏหมำยแรงงำน
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

หัวหน้ำซ่อมบ ำรุงระบบยูทิลิตี้ 1 ช 258+ ป.ตรี
วิศวกรรมเครื่องกล

ตำมโครงสร้ำง
ขององค์กร

มีประสบกำรณ์ 3 ปขีึ้นไปและใช้
คอมพิวเตอร์เขียนแบบได้ดี

แม่บำ้นท ำควำมสะอำด 1 ญ 25+ ป.6+ 315/ว มีประสบกำรณ์ 1ปี

คนสวน 1 ช 30+ ป.6+ 315/ว

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจำ้ง เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

พนักงำนคลังสินค้ำ 4 ช 20+ ไม่จ ำกัด 315/ว

พนักงำนขับรถคลังสินค้ำ 1 ช 25+ ม.3+ มำกกว่ำค่ำแรงขัน้ต่ ำ

พนักงำนฝ่ำยผลิตชำย 4 ช 20+ ป.6+ 315/ว "

พนักงำนฝ่ำยผลิตหญงิ 2 ญ 20+ ป.6+ 315/ว "

พนักงำนขับรถ 3 ช 25+ ม.3+ มำกกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำ

เจำ้หน้ำทีจ่ดัซ้ือ 1 ญ 25+ ปวช-ปวส. บัญชี 315/ว "

ตำมโครงสรำ้งของบรษัิท        
และตำมกฏหมำยแรงงำน

บรษัิท บณุยเกียรต ิไอศกรมี  จ ำกัด 0675534000125

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ โรงงำนเพชรบรูณ์ 0107535000052
999 ม.7 ต.พุขำม อ.วิเชยีรบรุี จ.เพชรบรูณ์ 67180  กิจกำร: กิจกำรผลิตน้ ำแร่ธรรมชำต ิโทร.056-029-995-7

639/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร: กำรผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวำนเยน็     โทร.056-720-226-7 panda@bykicecreoun .com
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ช่ือต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดิกำร

เจ้ำหน้ำที่ขำย-แคชแวน 10 ช 20-35 ป.ตรี 12,500+/ด สำมำรถออกต่ำงจังหวดัได้

เจ้ำหน้ำที่ขำย-ออนเทรด 10 ช 20-35 ป.ตรี 12,500+/ด "-------------------------"

ช่ำงไฟฟ้ำ อเีว้น 1 ช 20-35 ปวช.-ป.ตรี 10,700+/ด "-------------------------"

พนักงำนขบัรถ-แคชแวน 2 ช 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,450,+/ด "-------------------------"

บริษทั ป้อมโชค จ ำกดั 0145536000305
136 ถ.นิกรบ ำรุง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กจิกำร:เบียร์ช้ำง กนัย์สิณ ี โทร.056-711337ป.ช.3670300756185
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ลักษณะงำน

sale Agent 3 ญ 20-37 ปวช-ป.ตรี 10,000- 
30,000/ด

ชุดพนักงำนฟร,ีกองทุนเลีย้งชีพ
,ปรบัเงินเดือนประจ ำปี

ประกันกลุม่,ค่ำมอมมิชชั่น
,ประกันสังคม

ช่ือต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดิกำร

พนักงำนขำย 1 ช/ญ 25-35 ม.6+ 12,000/ด ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

พนักงำนขบัรถ 6 ล้อ 1 ช 25-35 ม.6+ 9,500/ด มีใบอนุญำต ท. 2

บ.Tasc Card เซอร์วิส์เซส จ ำกัด 0105544058872
86/5 ม.3 ถ.สระบรุ-ีหล่มสัก ต.ซับสมอทอด อ.บงึสำมพัน จ.เพชรบรูณ์ 67160 กิจกำร:กำรเงินและกำรประกันภยั ป.ช.
3670600315966  โทร.056-732047

3-11 ถ.เกศปัญญำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  โทร. 056-721-683-4

หจก. สิงห์เพชร
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ช่ือต ำแหน่งงำน ต

น

จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดิกำร

จป.วชิำชีพ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี สำขำชีวอนำมยั

และควำมปลอดภยั 

หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง

20,000/ด ตำมโครงสร้ำงลของบริษทั ถ้ำมี

ประสบกำรณ์จะพจิำรณำเป็นพเิศษ

ช่ือต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดิกำร
พนักงำน.ปฎบัิติกำรงดจ่ำยไฟ 5 ช 20-35 ม.6-ปวช. 14,000 ที่พัก,ค่ำน ำ้มัน,ค่ำเดินทำง,โบนัส 

ถ้ำมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็น

พิเศษ

บริษทั สหยนต์ เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 0135551011444
9/5 ม.4  ต.ประดูงำม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  67170  กจิกำร:สกดัน ำ้มันปำล์ม  ป.ช. 1670600135198 คุณกรวรรณ์  รุณศรี โทร.085-168-7111

บริษทั สุดดยีีสิ่บสำม จ ำกดั 0675560000081
83/1 ม.5 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 กจิกำร:เดินสำยไฟฟ้ำ สิงโต โทร. 056-912152,089-7037118   ป.ช.5670700103024
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ช่ือต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดิกำร

แม่บ้ำนแผนกซักรีด 1 ญ 18+ 340/ว

แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 1 ญ 18+ 340/ว

พนักงำนห้องอำหำร 1 ช 18-40 340/ว

ช่ือต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดิกำร
พนักงำนขับรถ 10 ล้อ 4 ช 20+ ไม่จ ำกดั 350-400/ว

พนักงำนขับรถบด 4 ช 20+ ไม่จ ำกดั 315/ว

พนักงำนขับรถแบ็คโฮ 1 ช 20+ ไม่จ ำกดั 315/ว

ไม่จ ำกดั
ถ้ำมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็น

พิเศษ     มีที่พักให้

หจก.ณฐัติรัตน์ก่อสร้ำง 0673523000054
124 ม.4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110  กจิกำร :ก่อสร้ำง  โทร.056-702-746 นนทิกำ  สิงหสำคเรศ

โรงแรม บรีชฮิลย์ เข้ำค้อ
80 ม.4 ต.แคมป์สน อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 คุณธิติยำ  กฤตยำมงคลชัย โทร.  056-750034
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ชื่อต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนฝ่ำย-บรรจุผักผลไม้ 15 ช/ญ 18-40 ไม่จ ำกัด 13,000/ด มีโอท+ีค่ำทีพั่ก

ชื่อต ำแหน่งงำน ตจ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พ่ีเลีย้งเดก็ (ท ำงำนที่ กทม.) 1 ญ 22+ ม.3+ 12,000 /ด พักอำศัยอยู่กับนำยจำ้ง

วิศวกรไฟฟ้ำ 3 ช 22+ ป.ตรี.
วิศวกรรมไฟฟ้
ำ

พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 ช/ญ 18+ ม.3+ " "

เจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ 5 ช/ญ 23+ ป.ตร ี        food
 science

" "

แม่บำ้น 2 ญ 30 ไม่จ ำกัด " "

หจก.สยำมโอเรียนทอลฟู้ด 0105548077979 ป.ช.3101800515778

บริษัท สำรัชมำเก็ตติ้ง จ ำกัด 0675545000105
113 ม.11 ต.หล่มเก่ำ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบรูณ์ 67120   กิจกำร: แปรรูปมะขำม   โทร.056-709-323 F.056-747-032 
gale@sarach.com

ค่ำแรงและสวัสดกิำรตำมโครงสร้ำงของ
บริษัทและมำกกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำ

101 ม.11 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 67110 กิจกำร: ผลิตสินค้ำเกษตร โทร.081-9045-352
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

รูมบอย 2 ช 20+ ไม่จ ำกัด 315/ว OT+ประกันสังคม

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนขบัรถพ่วง 1 ช 25+ ไม่จ ำกัด 12,000 ค่ำเทีย่ว

พนักงำนขบัรถเทเลอร์ 18 ล้อ 1 ช 25+ " 12,000 "

พนักงำนขบัรถ 6ล้อ 2 ช 25+ " 15,000 "

พนักงำนบญัชี 1 ญ 20-40 ปวส.บญัชี 15,000 โอที+เบี้ยขยนั

พนักงำนขำยหน้ำร้ำน 1 ญ 20+ ม.6+ 15,000 "

โรงแรมบรูพำโฮเตล็
โทร.056-711155

หจก.ยง่เส็งโฮมมำร์ท 0673547000798
117/1 ถ.พระพุทธบำท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  โทร.056-711322/086-4453764
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนธุรกำรAdmin 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ ตำมโครงสร้ำงของบริษัทแต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงงำนขั้นต่ ำ

พนักงำนตรวจรับสินค้ำ 2 ช 20-35 ม.3+ " ใช้คอมพิวเตอรไ์ด้

พนักงำนขำยโครงกำร 1 ช/ญ 25-40 ปวส. " มีรถยนต+์ประสบกำรณ์

พนักงำนขำย 2 ช 20-35 ม.3+ " มีประสบกำรณ์กำรขำย

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนขนส่งสินค้ำ 
รถจักรยำนยนต ์(รถร่วมขนส่ง)

20 ช/ญ 21-35 ม.3+ 600/ว. มีรถเป็นของตนเอง อำยรุถไม่เกิน
 5 ปี /ชำยผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร
แล้ว/มีใจรกังำนบรกิำร/ท ำงำน
ภำยใต้แรงกดดันได้ /มีบุคคลค้ ำ
ประกัน

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)จ ำกัด 0105557008976ป.ช.
1670100025075 jcs15 ถ.โพธิพัฒนำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.092-2593854

บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสด ุจ ำกัด สำขำเพชรบรูณ์ 0105555021215
40 ม.5 ต.บ้ำนโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำรค้ำปลีกอุปกรณ์ก่อสรำ้ง  โทร.056-020300 ต่อ 205
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนขำยประจ ำพ้ืนที่   
(Area Owener)

5 ช/ญ 22-35 ม.6+ 13000+/ด

พนักงำนขำยประจ ำพ้ืนทีอ่ำวุโส
(Senior Area Owener)

2 ช/ญ 27-35 ป.ตรี+ 15,000+/ด

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนทั่วไป 2 ช/ญ 18-30 ไม่จ ำกัด 315/ว ชงเครื่องดืม่/เสริ์ฟ

ค่ำเดินทำง+ค่ำคอมมิชชั่น

บริษัท ทรูดสิทริบวิชั่น แอนด ์เซลล์ จ ำกัด 0105544103436
100/1-4  ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้ำนคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055-057331//083-0406888

SEAL COFFEE HOUSE
77/1 ถ.สำมัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  โทร.088-887-9993 090-9913658
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

หัวหน้ำหน่วยช่ำง 1 ช 30+ ปริญญำตรี สำขำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส/์ไฟฟ้ำ

ตำมโครงสร้ำงของบริษัท
แต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงงำน
ขัน้ต่ ำ

ใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft oขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัขี่
ffice(word, excel, powerpoint),Internet ไดใ้นระดบัด ี ท ำงำนที่
เก่ียวกับเอกสำรไดด้ ีมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี

ผู้ช่วยประสำนงำนและวำงแผนกำร
ผลิต

1 ช/ญ 25+ ปริญญำตรี สำขำ
วทิยำศำสตร์ทุกสำขำ

ตำมโครงสร้ำงของบริษัท
แต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงงำน
ขัน้ต่ ำ

ใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office(word, 
excel,powerpoint),Internet ไดใ้นระดบัด ีมีทกัษะกำรฟัง พูด อ่ำน 
เขยีน ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ใน ระดบัด ีมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี
ท ำงำนทีเ่ก่ียวกับเอกสำรไดด้ ี พิจำรณำเปน็พิเศษ งำนผลิตเครื่องมือแพทย์ 
งำนผลิตเครื่องมือแพทย์ ควบคุมคุณภำพ/ประกันคุณภำพ หรือกำร
ตรวจสอบใน หอ้งปฏบิตักิำร มีควำมรู้ในระบบคุณภำพ ISO9001:2000 
หรือ ISO13485

พนักงำนคลังสินค้ำ 1 ช 25+ ม.6+ 315/ว ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office ได้ ร่ำงกำยแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์
ทีด่ี ท ำงำนทีเ่ก่ียวกับเอกสำรได้ดี  ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญำตขับ
ขีร่ถยนต์ มีควำมรับผิดชอบ  ขยันท ำงำน ผ่ำนเกณฑ์ทหำรแล้ว
 พิจำรณำเป็นพิเศษ เคยมีประสบกำรณ์ด้ำนคลังสินค้ำ ขับ
รถโฟค์ลิฟต์ได้

เจ้ำหน้ำทีว่ิทยำศำสตร์ 2 ช/ญ 25+ วุฒิ ปริญญำตรี สำขำ
วิทยำศำสตร์ เคมี ชีวะ หรือ
สำขำทีเ่ก่ียวข้อง

ตำมโครงสร้ำงของบริษัท
แต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงงำน
ขัน้ต่ ำ

ใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office(word, 
excel,powerpoint),Internet ไดใ้นระดบัด ีมีทกัษะกำรฟัง พูด อ่ำน 
เขยีน ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ใน ระดบัด ีมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี
ท ำงำนทีเ่ก่ียวกับเอกสำรไดด้ ี  พิจำรณำเปน็พิเศษ มีประสบกำรณ์กำรใช้
เครื่องวิทยำศำสตร์ในหอ้งแล็ปและกำรใชส้ำรเคมี งำนผลิตเครื่องมือแพทย์
 มีควำมรู้ในระบบคุณภำพ ISO9001:2000 หรือ ISO13485

บริษัท แปซิฟิก ไบโอเทค จ ำกัด 0675539000140
42 ม.4 ต.นำปำ่ อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 กิจกำร; ผลิตเครื่องมือแพทย ์  โทร.056-748650-1 คุณจฑุำรัตน์
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนรักษำควำมปลอดภยั
(รปภ)

1 1 20-45 ม.3+ ตำมโครงสร้ำงของมูลนิธิฯแตไ่ม่น้อยกว่ำค่ำแรงงำนขั้นต่ ำ

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนทั่วไป 5 ช 20-50 ไม่จ ำกัด 315/ว ช่วงเวลำท ำงำน 07.30-16.30 น.

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนธุรกำรอะไหล่ 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ ตำมโครงสร้ำงของบริษัทแตไ่ม่น้อยกว่ำค่ำแรงงำนขั้นต่ ำ

หจก.ในนำซัพพลำย 0673547000402 ปอ้.1670500153585
289 ม.6 ต.นำงั่ว อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 โทร. 096-2094595 คุณธนพร

บริษัท ทูพลัสไฟว์ ออโต ้จ ำกัด 0675557000156
168 ม.5 ต.บำ้นโตก อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 โทร.056-566188 hr_kubotaphet@hotmail.com

มูลนิธิพระพุทธมหำธรรมรำชำเฉลิมพระเกียรตฯิ 0993000110323
984 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 นส.กัญญำภทัร  ขันทะเสน โทร.056-737-150 phrayai2554@gmail.com
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ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

ฝ่ำยกำรตลำด 10 ช/ญ 18-25 ปวช.+ ตำมโครงสร้ำงของบริษัทแตไ่ม่น้อยกว่ำค่ำแรงงำนขั้นต่ ำ

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น

จ ำนวนช เพศญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

พนักงำนสระไดร์ 1 ญ 18+ จ ำกัด 400/ว ช่วงเวลำท ำงำน 08.00-20.00 น.

ชื่อต ำแหน่งงำน ต
น
จ ำนวน ชเพศ ญอำย(ุป)ี วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร

คนงำนโรงไม้ 5 ช 20+ จ ำกัด 400/ว มีทีพั่กให้น้ ำไฟฟ้ำ ฟรี

ร้ำน มำลี บวิตี้
28 ถ.ตลำดพัฒนำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 โทร.098-0061044

เจริญสุขเฟอร์นิเจอร์
20/2 ม.5 ต.ตำลเดีย่ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 67110 โทร.064-6255889

บริษัท มำตรฐำน ไอ.เอส.ซี จ ำกัด 0575547000588 ปอ้.3670800193082
3/81 ถ.สำมัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 โทร.086-7370227 คุณอภริักษ์
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