
    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 1

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

แคชเชียร์ 3 ช/ญ 30-35 ม.3+ 9,150/ด

รปภ. 3 ช 25-40 ไม่จ ำกัด 9,670/ด

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร
นักวทิยำศำสตร์ 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี วิทยาศาสตร์เคมี 350/ว

เจ้ำหน้ำที่ออกแบบ 1 ญ 25+ ปวส.+ 305/ว

 ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ช่ำงบริกำร 2 ช 22+ ปวช.ช่ำงยนต์ 305/ว+ค่ำคอมมิชช่ัน+OT

พนักงำนขำย 2 ญ 20+ ม.3+ " เวลำท ำงำน 07.30-17.00 จันทร์-เสำร์

ห้ำงท๊อปแลนด์เพชรบูรณ์

19  ถ.เกตุปัญญำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 0-5672-2270-3, 08-6448-5965

ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

บริษทั แปซิฟิค ไบโอเทค จ ำกดั
42 ม. 4 ต. นำป่ำ อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 056-748-650-1 ต่อ 17

บริษทั ไพแสงยนตรกำร จ ำกดั
129/2 ถ.สมัคคชัีย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:ขำยรถจักรยำนยนต์ โทร.056-720-284 คุณนงนุช

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 2

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนขบัรถ แมคโคร 1 ช 25+ ไม่จ ำกัด 3,000/ด+500/ว ที่พกั+โบนัส+ปรับเงนิเดือน

พนักงำนขบัรถพ่วง 2 ช 25 " 15,000/ด+เบีย้เลีย้ง+ค่ำเที่ยว

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

3 ช 20-30 ปวช.+ 9,150/ด

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ช่ำงยนต์ 2 ช 18+ ปวช.+สำขำช่ำงยนต์ เงนิเดือนตำมวุฒิ+

พนักงำนขำย 1 ช/ญ 30-35 ปวส.+ เงนิเดือนตำมวุฒิ+ค่ำคอมมิชช่ัน

ช่ำงเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์/เครือข่ำย

อินเตอร์เน็ต)

หจก.เต็งสุวรรณก่อสร้ำง
10 ม.1 ต.วงัพกิุล อ.บึงสำมพนั จ.เพชรบูรณ์ 67230 กิจกำร:รับเหมำก่อสร้ำง คุณประนอม  เต็งสุวรรณ  โทร.081-886-3847

142/7 ถ.สำมัคคชัีย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:จ ำหน่ำยอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย โทร.095-639-3907

บริษทั โปรซีเคยีว พรีเมี่ยม จ ำกดั

บริษทั โตโยต้ำเพชรบูรณ์ จ ำกดั(สำขำบึงสำมพัน)
11/1 ม.3ต.บึงสำมพนั อ.บึงสำมพนั จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร.056-732-680 ต่อ101   F 056-732-683

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **
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ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ช่ำงกลโรงงำน 2 ช 25-45 ปวส.+ ตำมโครงสร้ำงของบริษทั มำกกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

ช่ำงเช่ือม 1 ช 20-45 ปวช.+ "

ฝ่ำยผลิต 30 ช/ญ 20-50 ม.3+ ค่ำแรงขั้นต ่ำ+/ว

ผู้ช่วยสโตร์ 5 ช 20-50 ม.3+ "

วศิวกรเคร่ืองกล 3 ช/ญ 20-40 ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงของบริษทั มำกกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

เจ้ำหน้ำที่ it 1 ช/ญ 20-40 ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง "

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนขำยหน้ำร้ำน 10 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส.
ตำมวุฒิ+

ประสบกำรณ์ 
พนักงำนโกดงั และส่งสินค้ำ 10 ช/ญ 20-35 ม.3+ 305+/ว+เบีย้ขยัน ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี่ส่วนบุคคลหรือชนิดที ่2

คุณเพชรรัตน์ ปอแก้ว 2 ม.4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร 056-702-222 F.056-701682 WCLOMSAK@GMAIL.COM #0673524000040

บริษทั สำรัชมำเกต็ติง้ จ ำกดั
113 ม.11 ต.หล่มเก่ำ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทร.056-709-323 F.056-747-032 gale@sarach.com คุณจิรัญญำ  ใบยำ

ประกันสังคม+ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 4

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 30 ช/ญ 20+ ม.6+

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย 30 ช/ญ 20+ ม.6+

กำรบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวช.+

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนขำย 3 ช 20-26 ปวช.+

ช่ำงเคำะพ่นสี 3 ช 18+ ปวช.+ช่ำงยนต์

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนขบัรถยนต์ 1 ช 20+ ม.3+ 9,150/ด+ค่ำคอมฯ

พนักงำนขำย 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,150/ด+ค่ำคอมฯ
มีใบขบัขี่ส่วนบุคคล ท ำงำนต่ำงพืน้ที่ได้

99 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต ำบลท่ำพล อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวดั เพชรบูรณ์ 67250 โทร.056-736-558//086-446-6491
หจก.เพชรศรีทอง ออยล์ เซ็นเตอร์

มีประสบกำรณ์

147 ม.3ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร.056-701-267 โทรสำร.056-745-399

ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

                                                                       บริษทั ก.รวยอนันต์ จ ำกดั

บริษทั สยำมนิสสันเพชรบูรณ์ จ ำกดั สำขำหล่มสัก

3/3 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 เด่นนรงค์ โทร.08-2100-4155

เป็นค่ำคอมมิชช่ัน ไม่จ ำกัดรำยได้

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 5

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ตวัแทนขำย 10 ช/ญ 20-35 ม.6+ 18,000+/ด ตำมโครงสร้ำงบริษทั

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

บริหำรโรงงำน 20 ช/ญ 20+ ป.ตรี-ป.โท สำขำfood science ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่ต ่ำกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต 2 ช 25+ ป.ตรี+ "

พยำบำลวชิำชีพ 2 ญ 25+ ป.ตรี.สำขำพยำบำล "

พนักงำนธุรกำรโรงงำน 10 ช/ญ 20+ ม.6+ "

พนักงำน QA,QC 10 ช/ญ 20+ ม.6+ "

พนักงำนฝ่ำยผลิต 400 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว ท ำงำนในที่เยน็ได้

พนักงำน รปภ. 5 ช 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว ท ำงำนเป็นกะได้

"

บริษทั นรินทร์ยนตรกจิ จ ำกดั(mazda)
300/1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-721-941 กิจกำร; รถยนต์มำสด้ำ คุณใชยพงศ์  วงศ์ศรำนนท์ #0105555172019

ช

บริษทั โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ ำกดั
99 ม.4 ต.กันจุ อ.บึงสำมพนั จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร 0-5671-7200-99 ต่อ 233

ช่ำงไฟฟ้ำ,ช่ำงเทคนิค,เคร่ืองกล

,อิเล็กทรอนิกส์,เคร่ืองท ำควำมเยน็
ปวช.+สำขำช่ำง20+10

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 6

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ทีป่รึกษำกำรขำย 10 ช/ญ 22+ ปวช.+ 10,000+/ด ตำมโครงสร้ำงบริษทั

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนขำย 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัดวุฒิ ทดลองงำน 2 เดือน เบีย้เลีย้งวนัละ 200+ค่ำคอมมิชช่ัน

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนขำย 5 ช 20+ ม.3+ 305/ว

พนักงำนส่งสินค้ำ 5 ช 20+ ม.6+ 305/ว

หจก.ตั้งเกยีหล ี1994

สวสัดกิำรตำมโครงสร้ำงบริษทั

48/2 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 กิจกำร: จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค คุณเปรมฤด ี056-745-742 , 056-701-122 ข้ำงเทศบำลใหม่หล่มสัก ซอยวจ6ี

บริษทั รุ่งรัตน์ยนตกำร จ ำกดั(Mazda)
300/2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-721-941 คุณไชยพงศ์  วงศ์ศรำนนท์ #0105555172019

328/6-7 ถ.พระพุทธบำท ต.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000      056-743-670/    08-7730-5978 ใกล้ อ.อะไหล่
บริษทั ไมด้ำแอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) สำขำเพชรบูรณ์

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **
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ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนขบัรถแม๊กโคร 1 ช 25+ ป.6+ 9,150-15,000/ด ออกต่ำงจังหวดัได้

พนักงำนขบัรถโม่ 2 ช 25+ ป.6+ 9,150-15,000/ด ออกต่ำงจังหวดัได้

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพนัธ์โครงกำร 5 ญ 20+ ม.6+ ตำมโครงสร้ำงของบริษทั แต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

ตัวแทนประกันชีวติ 20 ช/ญ 20+ ปวช.+ " 1.โบนัสประจ ำไตรมำส

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ 5 ช/ญ 20+ ม.3+ " 2.ท่องเที่ยวประจ ำปี

ผู้จัดกำรประกันชีวติ 2 ช/ญ 20+ // มีประสบกำรณ์ 2 ปี

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

เจ้ำหน้ำที่ผู้ช่วยพยำบำล 2 ญ 20+ กำรศึกษำพยำบำล 9,000+/ด ตำมโครงสร้ำงของบรัท

179 ม.12 ต.นำงั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร: ผลิตและจ ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ คุณสำยพนิ 056-741-251-2 ต่อ 12 Fax 056-741354 ก่อนถึงหมู่บ้ำนโฮมแลนด์
บริษทั ว.ีคอนกรีต จ ำกดั

บริษทั ฟิลลปิประกนัชีวติ จ ำกดั (สำขำเพชรบูรณ์)

16/4 ม.2 ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร ประกันชีวติ คุณกรชพร โทร. 08-9960-6132  /056-713-642(ตรงสหกรณ์กำรเกษตร เยือ้งโรงแรมโฆษติ)

โรงพยำบำลเมืองเพชร
9 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร: โรงพยำบำลเอกชน โทร.056-748-030-3 F 056-748029 mail muangphethospital@hotmail.com

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 8

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

นักโภชนำ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี สำขำโภชนำ

เภสัชกร 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี เภสัชกร " มีใบประกอบโรคศิลป์

นักเทคนิคกำรแพทย์ 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี เทคนิคกำรแพทย์ " มีใบประกอบโรคศิลป์

พยำบำลวชิำชีพ 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี.พยำบำลวชิำชีพ " มีใบประกอบโรคศิลป์

ผู้ช่วยพยำบำล 10 ช/ญ 20+ จบหลักสูตรผู้ช่วยพยำบำล " มีใบประกำศนียบัตรตำมหลักสูตร

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนขบัรถ 6 ล้อ ศูนย์หนองไผ่ 2 ช 21-35 ม.3+ 12,000+/ด เบีย้เลีย้ง+ค่ำคอมมิชช่ัน ใบขบัขี่ ทร.2

ช่ำงไฟฟ้ำ (ศูนย์เพชรบูรณ์) 2 ช 21-35 ปวช.+ 12,500

บริษทั บูรณเวช จ ำกดั (รพ.เพชรรัตน์)

136 ถ.นิกรบ ำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.085-482-4458///056-711337///061-387-2557
บริษทั แคชแวนแมนเนจเม้น จ ำกดั บริษทั ป้อมโชค จ ำกดั

ทุกต ำแหน่งอตัรำค่ำจ้ำงตำมโครงสร้ำงของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงงำน

ตำมที่กฏหมำยก ำหนด

2/1 ถ.สำมัคคชัีย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-720-680-4 ต่อ 204 F 056-720679 คุณกัลยำ ค ำพนัธ์ ปช.1670700115296

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 9

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนฝ่ำยผลิต 40 ช/ญ 22-45 ป.6+ 305+/ว

ช่ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองท ำควำมเยน็ 2 ช 25-40 ปวส.+ ตำมวุฒิ

ช่ำงผู้ควบคุมหม้อไอน ำ้ 1 ช 25-40 ปวส.+ ตำมวุฒิ
แม่บ้ำนส ำนักงำนโรงงำน 2 ญ 25+ ป.6+ 305+/ว

พนักงำนขบัรถผู้บริหำร 1 ช 25+ ป6.+ 15,000/ด รู้จักเสันทำงใน กทม.เป็นอย่ำงดี

พนักงำนรำยเหมำแบบเป็นกลุ่มๆ ละ10คน 3 ช/ญ 20+ ป.6+
ตำมตกลงรำคำ

กลุ่มฯ
แม่บ้ำน 2 ญ 25-45 ป.6+ 9,150/ด ส่วนที่บ้ำน

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ทดลองงำนวนัละ 300 บำท ผ่ำนโปรจะพจิำรณำตำม

ควำมสำมำรถ มีใบขบีขี่รถบรรทุก ท.2 ขึน้ไป
3พนักงำนขบัรถ 6 ล้อ

สวสัดกิำรตำมกฎหมำยแรงงำน

ทรำยทองวสัดุ
96 ม.13 ต.แคมป์สน อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 กิจกำร:กิจกำรร้ำนวสัดุก่อสร้ำง โทร.056-750-127//08-7557-6661

บริษทั เฟรช โปรดวิส์ จ ำกดั
360 ม.6 ต.หล่มเก่ำ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120 กิจกำร: ห้องเยน็พืชและผลไม้ คุณพนิิดำ ด้วงมูล โทร. 056-708-216 /08-1533-0190 ตดิไฟฟ้ำหล่มเก่ำ  #010554580243

ไม่จ ำกัด20-45ช

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 10

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ 1 ช/ญ 20-35 ปวช.+ ตำมโครงสร้ำงของบริษทัแต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

พนักงำนขำย 2 ช 20+ ม.6+ "

พนักงำนขบัรถ 3 ช 20+ ป.6+ "

พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 2 ช 21+ ปวช.+ "

พนักงำนฝ่ำยผลิต 4 ช 20-35 ป.6+ 305/ว

พนักงำนคลังสินค้ำ/จัดส่ง 3 ช 20-35 ป.6+ 305/ว

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนขำย 2 ช/ญ 18-35 ป.ตรี

ช่ำงเทคนิค 1 ช 18-35 สำขำช่ำงยนต์

พนักงำนกำรเงนิ 2 ช/ญ 18-45 สำขำบัญชี

บริษทั บุณยเกยีรติ ไอศกรีม จ ำกดั

ตำมโครงสร้ำงของบริษทัแต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

บริษทั โตโยต้ำชัวร์เพชรบูรณ์ จ ำกดั
182 ถ.สระบุรี-หล่มสัก  ม.10  ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:ซ่อมและจ ำหน่ำยรถยนต์  คุณอรญำ สนอยู่ โทร.056-713-250 ต่อ 130//083-165-0716

639/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-720-226-7 Panda_byk@hotmail.com #0675534000125

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 11

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ที่ปรึกษำฝ่ำยขำย 2 ช/ญ 21+ ปวท.+
305/ว+ค่ำ

คอมมิชช่ัน +

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนฝ่ำยอำหำรสด 5 ช/ญ 20+ ม.6

 พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ 2 ช/ญ 20+ ม.6 "

พนักงำนรับสินค้ำ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี "

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนประจ ำรถ 10 ช 20-35 ไม่จ ำกัด 9,150+/ด

พนักงำนขบัรถประจ ำทำง 10 ช 30-45 ไม่จ ำกัด 10,000/ด

ช่ำงยนต์ 4 ช 20-45 ไม่จ ำกัด 9,150+/ด

พนักงำนต้อนรับ 10 ญ 20-35 ไม่จ ำกัด 9,150+/ด

ทุกต ำแหน่งสวสัดกิำรตำมกฏหมำยแรงงำน

31/10 ถ.ศึกษำเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร: เดนิรถโดยสำร  โทร. 056-711-315

บริษทั เพชรประเสริฐ จ ำกดั

เลขที่ 300 หมูที่ 10 ต ำบลชอนไพร อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวดัเพชรบูรณ์ 670000 โทร. : 0-5671-9219 แฟกซ์. : 0-5671-9229

ตำมโครงสร้ำงของบริษทัแต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

409 ม.3 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.วงัชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67120 คุณเจิมขวญั โทร.056-771-066 F 056-771067# 0105513002263

บริษทั อลนีกจิสยำม จ ำกดั สำขำเพชรบูรณ์

บริษทั สยำมแมคโครเพชรบูรณ์ จ ำกดั

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 12

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ผู้จัดกำรฝึกหัด ประจ ำร้ำนค้ำ 2 ช/ญ 20-30 ปวส.+
ตำมโครงสร้ำง

ของบริษทัแต่ไม่
พนักงำนขำยประจ ำร้ำนค้ำ 4 ช/ญ 18-30 ม.6+ "

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดบัวชิำชีพ(จป.) 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง "

พนักงำนสำวไหม 40 ช/ญ 18-50 ไม่จ ำกัด "

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ช่ำงสี 5 ช 20+ มีประสบกำรณ์
305 ต่อวนั  +

ประสบกำรณ์
ช่ำงเคำะตัวถังรถยนต์ 3 ช 20+ " " ประกันสังคม+ชุดฟอร์ม+มีที่พกัอำศัยให้

ช่ำงประกอบเคร่ืองยนต์ 3 ช 20+ " "

หจก.ชัยเจริญยนต์คำร์เซอร์วสิ
148 ถ.สำมัคคชัีย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 คุณฝนทพิย์  วฒันศัพท์ โทร.08-8177-4133

บริษทั จุลไหมไทย จ ำกดั
442 ม.3 ต.วงัชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  คุณกนกวรรณ์  แสนสิน โทร.0-5677-1101-5 ต่อ 106

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 13

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย(กลำงวนั) 1 ช 25-40 ม.3+ ตำมโครงสร้ำงของบริษทัแต่ไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต ่ำ

แม่บ้ำน 2 ญ 25-40  ม.3+ "

พนักงำนรับรถ (S/A) 2 ช 25-40 ปวช.+ สำขำช่ำงยนต์ "

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 5 ช 20-45 ปวส.+สำขำทเีกี่ยวข้อง

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนขำยตู้เติมเงนิบุญเติม 10 ญ/ช 35-40 ไม่จ ำกัด
9,000/ด+ค่ำ

คอมมิชช่ัน

305+/ว ในช่วงทดลองงำน ผ่ำนโปรเพิม่ค่ำแรงให้

94/3 ม.7 ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.08-4452-2244 คุณดุษฎี

หจก.แอลเอสท ีเน็ตเวร์ิค

ฟำร์มแสงทอง
209 ม.6 ต.ยำงงำม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 กิจกำร: ผลิตไก่พนัธ์ คุณปิยะพร สร้อยมี โทร.090-9856196

บริษทั โตโยต้ำเพชรบูรณ์ จ ำกดั(สำขำหล่มสัก)
32/7 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร.056-701877  /056-702086-7

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 14

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ผู้จัดกำรสำขำย่อย 4 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000/ด+

ดเีลอร์ประจ ำต ำบล 4 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000/ด+

ผู้จัดกำรหน่วย 4 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000/ด+

เครือข่ำยผู้แนะน ำ 20 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด 9,000/ด+

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยัระดบัวชิำชีพ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี สำขำชีวอนำมัยฯ 15,000+/ด ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

พนักงำนท ำสวน 1 ช 25+ ม.6+ 305+/ว "

บริษทั ซิงเกอร์สำขำเพชรบูรณ์
67 ถ.เพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.06-3701-4175

มีรถยนต์เป็นของตนเอง เคยผ่ำนงำนด้ำน

ขำย มีประสบกำรณ์ จะพจิำรณำเป็นพเิศษ

บริษทั สันติอซูีซุ จ ำกดั สำขำเพชรบูรณ์
102 ถ.นิกรบ ำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ประเภทกิจกำร: จ ำหน่ำยรถยนต์ อีซูซุ โทร056-711-281 ต่อ 141 -142 Fax056-713-091 ใกล้สำธำรณสุข
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ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ที่ปรึกษำกำรขำย 5 ช/ญ 20+ ม.6+
ตำมโครงสร้ำง

ของบริษทั 
ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 ช 20+ ปวส+ ช่ำงยนต์ "

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 ช 20+ ปวช+ 400/ว

สัตวบำล 2 ช 20+ ปวช.+ 500/ว

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

รถร่วมขนส่งสินค้ำ 10 ช 21-35 ม.3 850+ว มีรถเยนต์ป็นของตังเอง อำยุรถไม่เกิน 5 ปี

เจ้ำหน้ำที่คดัแยกสินค้ำ 10 ช 21-35 ม.3 สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้ วนัจันทร์-เสำร์

พนักงำนขบัรถจักรยำนยน รับ-ส่งสินค้ำ 10 ช 21-35 ม.3 มรีถจักรยำนยนเป็นของตนเองอำยุรถไม่เกิน 3 ปี

พนักงำนออเฟฟิต 10 ช/ญ 21-35 ปวส+ ผู้ชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑืทหำรแล้ว

บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศ)จ ำกดั
15/3 ถ.โพธิพฒันำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  โทร.056-713489//

หจก. มิตรศิลป์ เอม็จี ออโต้
129 ม.2 ต.บ้ำนโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 คุณธัญพร  จ๋วนพำนิช โทร.056-911711  09-31597541  กิจกำร: จ ำหน่ำยรถยนต์

ชัยสุภำฟำร์ม
66 ม.6 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 คุณวรุิตน์ ชัยสุภำพ โทร.086-7359495

มีที่พกัให้ น ำ้-ไฟฟ้ำฟรี
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ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนต้อนรับ 1 ญ 22-40 ป.ตรี 305/ว มีประกันสังคม

มีที่พกัให้

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนกำรตลำด 1 ช 25-45 ม.6+ 12,000/ด สำมำรถขบัรถยนต์ได้มีใบขบัขี่

พนักงำนติดรถส่งของ 1 ช 18-35 ม.3+ 305/ว 305/ว

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนรับรถ 1 ช/ญ 22+ ม.6-ปวช. 305/ว มีประกันสังคม

โรงแรมบรีซฮิลล์ เขำค้อ
80 ม.4 ต.แคมป์สน อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 โทร.056-750034  คุณธิติยำ กฤตยำมงคลชัย

บริษทั โอ่งทองเพชรบูรณ์ จ ำกดั
3/1  ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพรบูรณ์ 67000 โทร.09-6898-6314//09-5334-5049

หจก. อ.โมโตสปอร์ต
164/7-8 ถ.สำมัคคชัีย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056741427//089-7599897

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **
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ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

วศิวกรโยธำ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรีโยธำ ,ภำค ี,สำมัญ 18,000-25,000/ด มีประกันสังคม+ค่ำล่วงเวลำ

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนแนะน ำสินค้ำ 10 ช/ญ 25+ ไม่จ ำกัด เงนิออกทุก 15 วนั โบนัสทุก 6 เดือน

ประกันสังคม/ประกันอุบัติเกตุ 100,000 บำท

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนบัญชี 2 ญ 20-35 ปวช.+กำรบัญชี 9,000/ด

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั(มหำชน)
358 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-713446

300/ว+ค่ำ

คอมมิชช่ัน

หจก.จตุพรมอเตอร์เพชรบูรณ์
114 ม.2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดยีง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-721-382

ส ำนักงำนแสงเดือนกำรบัญชี
28/5 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000: กิจกำร โทร.08-9703-9714

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **



    ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนตลุำคม 2560 สนใจสมคัร สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่056-736219 ตอ่ 23 18

ช่ือต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ(ปี) วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร

พนักงำนขำน 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว ออกต่ำงจังหวดัมีที่พกัให้

ช่ำงซ่อมบ ำรุง 5 ช/ญ 20+ " 350/ว

พนักงำนยกของ 5 ช/ญ 20+ " 305/ว

ช่ำงปูน 5 ช/ญ 20+ " 305/ว

ช่ำงไม้ 5 ช/ญ 20+ " 305/ว

0 1055 0 25 0 12500 0

บริษทั วริิยะโลหกจิ จ ำกดั
163/12-13 ถ.สำมัคคชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 กิจกำร:จ ำหน่ำยวดุัก่อสร้ำง  โทร.056-712-222-8 //08-2726-8574

เพชรบูรณ์,ระยอง,ชลบุรี,รังสิษ,ปรำจีน,

ฉะเชิงเทรำลชัยภูม,ิลพบุรี,อยุธยำ,สระบุรี

,สุพรรณบุรี

**ปรับปรงุขอ้มลู ณ วันที ่3 ตลุำคม 2560 **


