
สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

พนักงานฝ่ายลติ 100 ช/ญ 20-40 ไมจ่ ากดั 320/ว คา่อาหาร

2 ช/ญ 20-40 ป.ตรี 320/ว เบี้ยขยัน

กจิการ ผลติเฟอร์นเิจอร์ไมเ้คร่ืองครัว โบนัส/คา่ช านาญงาน

99/9 ม.3 ต.หนองชุมพลเหนอื วันหยุด

อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ ชุดฟอร์ม

โทรศัพท ์032-890977 คุณสณิุสา

ผู้ชว่ยผู้จัดการลา่มจนี-

ไทย

ต าแหน่งงานว่าง เดอืนพฤษภาคม 2565

ต าแหน่งงานอ าเภอเขาย้อย 

บรษิทัแมกโนเลยี โฮม เฟอร์นชิชิง่        

(ไทยแลนด)์ จ ากัด



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั แคล-คอมพ์ อเิลก็โทรนคิส์ process Engineers 50 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด โบนัส

(ประเทศไทย)จ ากัด Warehouse officers 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด ชุดฟอร์ม

กจิการ ผลติชิ้นสว่นอเิลก็ทรอนกิส์ Logistic Officers 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด รถรับสง่

138 ม.4 ต. สระพัง Manufacturing Engineers 15 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด อาหารกลางวัน

อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ It Engineers 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด ตรวจสขุภาพประจ าปี

โทรศัพท ์032-561475 ตอ่25898 Test Engineers 15 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด เบี้ยขยัน

Mechanical Engineers 15 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด คา่กะ

Industrial Engineers 15 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

Orperating program 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

management engineers

Tooling Engineers 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั แคล-คอมพ์ อเิลก็โทรนคิส์ 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

(ประเทศไทย)จ ากัด

กจิการ ผลติชิ้นสว่นอเิลก็ทรอนกิส์ Calibration Engineers 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

138 ม.4 ต. สระพัง 10 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

SMT-Process Engineers 10 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

5 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

10 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

SMT LAB/AOI Engineers 10 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

SMT-Equipment &HB 

Engineers

SMT-Manufacturing 

engineers

SMT-Equipment &HB 

Engineers

SMT - Quallty Control 

Engineers



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั แคล-คอมพ์ อเิลก็โทรนคิส์ 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

(ประเทศไทย)จ ากัด

กจิการ ผลติชิ้นสว่นอเิลก็ทรอนกิส์ IQC/SQC Engineer 10 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

138 ม.4 ต. สระพัง

อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

โทรศัพท ์032-561475 ตอ่25898 Process Quality Engineers 10 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

Technicians 20 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

พนักงานทั่วไป 1000 ช/ญ 20+ ป.6+ 320+/ว

SMT-Engineers 15 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+/ด

Incoming Quality control 

/SupplierEngineesr

Manufacturing Quality  

Engineers



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

หวัหนา้แผนกพมิพ์ 1 ช 27+ ไมจ่ ากดั 18,000+/ด เบี้ยขยัน

หวัหนา้แผนกสลติเตอร์ 1 ช 27+ ไมจ่ ากดั 18,000+/ด โอท/ีโบนัส

กจิการ ผลติชิ้นสว่นอเิลก็ทรอนกิส์ หวัหนา้คลงัสนิคา้/จัดสง่ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 15,000+/ด ชุดฟอร์ม

137 ม.4 ต.ทบัคาง ชา่งไฟฟา้ 1 ช 25+ ปวส+ไฟฟา้ 12,000+/ด กองทนุเงนิทดแทน

อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ ชา่งซอ่มบ ารุง 1 ช 24-40 ไมจ่ ากดั 320+/ว

โทรศัพท ์032-439750-1 เจา้หนา้ที่เงนิเดอืน 1 ช 27+ ป.ตรี 15,000+/ด ใชโ้ปรแกรมB-plus

0922567761 ฝ่ายบคุคล และสวัสดกิาร

หวัหนา้แผนกท าซอง 1 ช 27+ ปวส+ 18,000+/ด

เจา้หนา้ที่บญัชตีน้ทนุ 1 ญ 25+ ปวส+บญัชี 10,500+/ด

10 ช 24+ ไมจ่ ากดั 320/วพนักงานประจ า

เคร่ืองพมิพด์ราย

บรษิทั พรเีม่ียม เฟลก็ซเิบิล้ แพคเกจจิ้ง

จ ากัด



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บ.เพชรสยาม พอีไีพ้พ์ จ ากัด พนักงานแผนกฝ่ายผลติ 10 ช 20-40 ไมจ่ ากดั 9,600/ว คา่กะ

กจิการ ผลติทอ่HDPE เบี้ยขยัน

99 ม.3 ต.ทบัคาง โบนัส

อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

โทรศัพท ์032-797046-49 คุณปานตะวัน



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

หจก.ฮอนด้าเพชรบรุ ี(เจยีมกิมฮะ) พนักงานขาย 2 ญ 18+ ปวช+ 320+/ว คา่คอมมชิชั่นฯ

กจิการ จ าหนา่ยรถจักรยานยนต์ ชา่งซอ่มจักรยานยนต์ 1 ช 18+ ไมจ่ ากดั 320+/ว มปีระสบการณ์

102/1 ถ.สริุนทร์ฤาไชย พนักงานทะเบยีน 1 ญ 20+ ปวช+ 320+/ว ใชค้อมพวิเตอร์ได้

ต.ทา่ราบ อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ พนักงานบญัชี 1 ญ 20+ ปวช+ 320+/ว มปีระสบการณ์

โทรศัพท ์032-427917/086-3320660 ในสายงาน

ชัยเจรญิขนสง่ พนักงานขนสง่สนิคา้ 2 ช 24-50 ไมจ่ ากดั 350/ว เบี้ยขยัน

กจิการธุรการขนสง่ รถบรรทกุ

7 ต.ทา่ราบ

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์094-9656642 คุณเบล

ต าแหน่งงานอ าเภอเมือง



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

ร้านอเิลก็ทรกิแอร์เซนเตอร์ ชา่งไฟฟา้ 3 ช 18-35 ไมจ่ ากดั 350-500/ว

กจิการ ตดิตัง้แอร์ ชา่งกอ่สร้าง 3 ช 18-35 ไมจ่ ากดั 350-500/ว

41 ม.2 ต.บา้นหมอ้ ชา่งกระจก-ฝ้า 3 ช 18-35 ไมจ่ ากดั 350-500/ว

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ ชา่งแอร์ 3 ช 18-35 ไมจ่ ากดั 350-500/ว

โทรศัพท ์087-9756749 คุณชาญยุทธ 3 ช 18-35 ไมจ่ ากดั 350-500/ว

หจก.นบโพธิ์ออยล์ พนักงานหนา้ลาน 3 ช/ญ 20-30 ม.3+ 320/ว ประกนัสงัคม

กจิการ ปั้มน้ ามัน

18 ม.4 ต.ไร่สม้

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์032-428474 คุณพัชราภรณ์

ชา่งเชื่อมเหลก็-สแตน

เลส



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บา้นขนมนันทวัน พนักงานผลติ 3 ช/ญ 18-35 ไมจ่ ากดั 320/ว ชุดฟอร์ม

กจิการ ผลติและจ าหนา่ยสนิคา้ประจ าจังหวัด แมค่รัว 1 ญ 20-40 ป.6+ 320/ว โบนัส

627 ม.5 ต.บา้นหมอ้ พนักงานขาย 1 ญ 18-35 ม.3+ 320/ว ประกนัสงัคม

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์032-419910 คุณกนกวรรณ

โรงแรมซัน พนักงานRoom Boy 1 ช 25+ ไมจ่ ากดั 320+/ว ท างานเปน็กะ

กจิการ โรงแรม ผ่านเกณฑท์หาร

ใกลว้ัดถ้ าแกว้ ต.บา้นหมอ้

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์032-4000000 คุณธนัสร์กมล



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

ร้านคลนีกิเครื่องเย็น พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 20+ ปวส+ 350+/ว เบี้ยขยัน

กจิการ ซอ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟา้ โอที

32 ซ.4 ถ.พระทรง ต.ทา่ราบ ประกนัสงัคม

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์086-6046800 / 032-400500

โรงเรยีนอรุณประดษิฐ เจา้หนา้ที่ดแูลและรักษา 1 ช 25-35 ไมจ่ ากดั 320+/ว

กจิการ สถานศกึษา ความปลอดภัยสระ

51 ถ.ชสีระอนิทร์ ต.คลองกระแชง วา่ยน้ า

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์098-2759838 คุณสธุดิา



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั บิก๊ซซีูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด เจา้หนา้ที่ดแูลและรักษา 1 ช 20-40 ม.3+ 400+/ว ประกนัสงัคม

กจิการ หา้งสรรพสนิคา้ ความปลอดภัย เบี้ยขยัน

130 ม.1 ต.ตน้มะมว่ง โบนัส

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์095-8793232 คุณชูชาติ

บรษิทั เมืองไทย แคปปติอล จ ากัด 10 ช 20-27 ป.ตรี 13,000+/ด ที่พัก

กจิการ ประกนัภัย โบนัส

80/11 ม.9 ต.ธงชัย

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์065-5257468 คุณธรีศักดิ์

พนักงานวเิคราะหส์นิเชื่อ



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

คุณวรรณวิจติต์ แมบ่า้น 1 ญ 30-40 ม.6 12,000+/ด ท าอาหารได้

กจิการ บา้นสว่นบคุคล

158 ม.9 ต.บางจาน

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์080-0123288 คุณวรรณวจิติต์

บรษิทั เพชรบรุเีวชกิจ จ ากัด คนสวน 1 ช 22-45 ไมจ่ ากดั 320/ว

กจิการ สถานพยาบาล

99/9 ม.6 ต.บา้นหมอ้ 

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์032-417070-9 คุณชุตภิา



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

หจก.เอกชัย เชยีงกง ผู้ชว่ยชา่ง 2 ช 18+ ไมจ่ ากดั 320/ว มใีบขับขี่รถยนต์

กจิการขายอะไหลร่ถยนต์ เดก็ฝึกงาน 2 ช 18+ ไมจ่ ากดั 320/ว ยกของได้

153 ม.4 ต.ไร่สม้

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์084-9955369 คุณสมใจ

บรษิทั ฮอนด้า ออโตโมบลิ จ ากัด ที่ปรึกษาการขาย 3 ญ 18+ ม.6+ 320/ว มปีระสบการณ์

กจิการ ศูนย์บริการ-จ าหนา่ยรถยนต์ ที่ปรึกษาการบริการ 2 ช/ญ 21+ ปวช+ 330/ว พจิารณาพเิศษ

107 ม.1 ต.หวัสะพาน ชา่งเทคนคิ 3 ช 20+ ปวช+ยานยนต์ 330/ว

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์032-890125 คุณณิชาบลู



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

ร้านยางบรกิาร เสมยีน 1 ญ 20-25 ปวส+บญัชี 330/ว

กจิการ จ าหนา่ยยางรถยนค์

101/1 ม.6 ต.ตน้มะมว่ง

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์032-415251 คุณชัยยันต์

ร้านคลนีกิเครื่องเย็น ธุรการ 1 ช/ญ 20-45 ปวส+ 350/ว มทีกัษะดา้น

กจิการซอ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟา้ คอมพวิเตอร์

32 ถ.พระทรง ต.ทา่ราบ

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์086-6046800 ฝ่ายบคุคล



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

หจก.วันดยีนตรกิจ (บอยรถบา้น) ต าแหนง่HR 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 20,000+/ด ประกนัสงัคม

กจิการ รถยนตม์อืสอง พนักงานรีววิสนิคา้ 3 ช/ญ 23+ ป.ตรีนเิทศ 400/ว คา่คอมมชิชั่น

128 ม.3 ต.บา้นหมอ้ พนักงานขาย 5 ช/ญ 23+ ปวส+ 350/ว โอที

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ พนักงานลา้งรถ 3 ช 20+ ไมจ่ ากดั 350/ว

โทรศัพท ์081-8587259 คุณเกตุวดี พนักงานขับรถ 2 ช 20+ ไมจ่ ากดั 400/ว



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั พนาสนิไรษ ์จ ากัด พนักงานคุมเคร่ืองจักร 2 ช 25+ ไมจ่ ากดั 350+/ว

กจิการ โรงสขีา้ว ลา้งขา้ว

222/9 ม.2 ต.ทา่คอย พนักงานคุมเคร่ืองยิงสี 1 ช 25+ ไมจ่ ากดั 350+/ว

อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ ขา้วสาร

โทรศัพท ์081-6144974 คุณแหมม่

บรษิทั ยูโร่ เพชร จ ากัด พนักงานขับรถ 2 ช 20-40 ม.3+ 350/ว ประกนัสงัคม

กจิการ กระจายสนิคา้ ผู้ชว่ยขาย โบนัส

119/3 ม.7 ต.ทา่ยาง 

อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์096-9262856 คุณพงศป์ณต

ต าแหน่งงานอ าเภอท่ายาง



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั เมจกิวอยส ์จ ากัด ชา่งไฟ 2 ช 20-35 ปวช+ 320+/ว

กจิการ จ าหนา่ยกลอ้งวงจรปดิ

213/9 หมูท่ี่ 1 ต.ทา่ยาง 

อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ 76130

โทรศัพท ์089-5194983 



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

หนึ่งเดยีว เจรญิยนต์ พนักงานขาย 1 ญ 20-25 ไมจ่ ากดั 320/ว

กจิการ ขายมอเตอร์ไซค์

129/6 ม.6 ต.บา้นลาด

อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์064-5904548

บรษิทั แลคตาซอย จ ากัด พนักงานขาย 5 ช 20-35 ม.3+ 320+/ว ใบขับขี่รถยนต์

กจิการ จ าหนา่ยสนิคา้อุปโภค พนักงานผู้ชว่ยขาย 5 ช 18+ ไมจ่ ากดั 320+/ว

152 ม.1 ต.บา้นลาด 

อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์032-493740/089-5762101 คุณปยิะ

ต าแหน่งงานอ าเภอบา้นลาด



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

กลุ่มอาชพีขนมหวานต าบลต าหรุ พนักงานท าขนม 2 ช/ญ 25-45 ม.3+ 350/ว

กจิการ จ าหนา่ยขนมหวาน

22 ม.3 ต.ต าหรุ

อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์081-5612228 คุณปาริฉตัร

บรษิทั รักษาความปลอดภัย ที.เอส จ ากัด เสมยีน 3 ญ 25-45 ปวช+ 320/ว ประกนัสงัคม

กจิการ รักษาความปลอดภัย

159 ม.5 ต.ถ้ ารงค์

อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์092-2560476 คุณวันเพ็ญ



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทัเดอะนายน์คอนกรตี จ ากัด พนักงานธุรการ-ขาย 2 ญ 23-40 ปวส+ 15,000+/ด

กจิการ คอนกรีตผสมเสร็จ พนักงานขับรถปนู 6 ช 20+ ไมจ่ ากดั 15,000+/ด

1084/39 ถ.พุหวาย ต.ชะอ า พนักงานควบคุมคุณภาพ 3 ช 23-40 ปวส+กอ่สร้าง 15,000+/ด ท างานเขาย้อย

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ คอนกรีต บา้นลาด

โทรศ พท ์032-508555 ฝ่ายบคุคล ชะอ า ได้

คุณสมรดิ ทับแก้ว ชา่งไม้ 2 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากดั 400/ว

กจิการ รับเหมากอ่สร้าง ชา่งปนู 2 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากดั 400/ว

101/1 ม.8 ต.ทา่ชา้ง กรรมกร 2 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากดั 400/ว

อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

หจก.เพชรซเีมนต์ ซัพพลาย จัดซื้อ 2 ช/ญ 25+ ปวส+ 10,000+/ด มคีวามรู้เร่ืองวัสดุกอ่สร้าง

กจิการ วัสดกุอ่สร้าง พนักงานขาย 3 ช/ญ 22+ ม.6+ 10,000+/ด รักบริการ/ขับรถได้

26/5 ม.1 ต.ตน้มะมว่ง เจา้หนา้ที่คอมพวิเตอร์ 2 ช/ญ 22+ ปวส+ 10,000+/ด ใชP้sได้

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ พนักงานบญัชี 1 ญ 25+ ปวส+ 10,000+/ด มคีวามรู้ดา้นภาษี

โทรศัพท ์097-2451717 คุณหมวย คนยกปนู 3 ช 22+ ไมจ่ ากดั 330/ว ขยัน อดทน

พนักงานขับรถ 1 ช 25+ ไมจ่ ากดั 380/ว มใีบขับขี่ท.2

ร้านฟาร์มสขุ คาเฟ่ เพชรบรุี ผู้ชว่ยผู้จัดการร้าน 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 12,000+/ด อาหาร2มื้อ

กจิการ ร้านอาหาร ผ้ชว่ยแมค่รัว 1 ช/ญ 25-45 ไมจ่ ากดั 9,700+/ด โบนัส

69 ม.3 ต.สมอพลอื พนักงานเสริฟ 1 ช/ญ 20-35 ไมจ่ ากดั 9,100+/ด

อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์088-7602640



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั อแีต๋นฟอร์ยู จ ากัด ชา่งเขยีนแบบรถ/อะไหล่ 1 ช/ญ 18+ ปวช+ 15,000+/ด ประกนัสงัคม

กจิการ ออกแบบรถ ชา่งเชื่อม 2 ช 18+ ไมจ่ ากดั 500+/ว เบี้ยขยัน

121 ม.4 ต.ถ้ ารงค์ ชา่งสรีถยนต์ 2 ช 18+ ไมจ่ ากดั 500+/ว โบนัส

อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์032-586155 คุณเพชร

นายไกรศักดิ ์บญุเติม ชา่งและผู้ชว่ยชา่ง 3 ช 18+ ไมจ่ ากดั 350+/ว โอที

กจิการ หอ้งควบคุมอุณหภูมิ อาหารกลางวัน

62 ม.2 ต.ไร่มะขาม

อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์095-7430891 คุณไกรศักดิ์



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั ก.ภูภาภัทร จ ากัด 3 ช/ญ 21+ ม.6+ 395+/ว คา่ต าแหนง่

กจิการ สถานนี้ ามัน คอมมชิชั่น

61-62 ม.6 ต.สมอพลอื พนักงานเตมิน้ ามัน 4 ช/ญ 18+ ม.3+ 395+/ว ประกนัสงัคม

อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์094-9371888 คุณ ภัทรา

พนักงานแคชเชยีร์   

หนา้ลาน



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั ทองวรา จ ากัด Bar Boy /waiter 1 ช 25+ ปวส+ 320+/ว คา่ขา้ว

กจิการ โรงแรม ชุดฟอร์ม

243 ถ.ร่วมจติร ต.ชะอ า อาหาร

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์032-470777-9 คุณถริญา

บรษิทั ฟาร์เมช จ ากัด ชา่งไฟฟา้ 5 ช 22-50 ปวส+ 12,000+/ด

กจิการ ผลติและจ าหนา่ยลกูไกเ่นื้อ พนักงานบญัชี 1 ญ 22-35 ป.ตรี 15,000+/ด

30/1 ม.1 ต.หว้ยทรายเหนอื

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์032-706085 คุณจุฬาลกัษณ์

ต าแหน่งงานอ าเภอชะอ า



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั พันธ์สขุ2008 จ ากัด พนักงานแคชเชยีร์ 3 ญ 22+ ม.3+ 10,000+/ด ชุดฟอร์ม

กจิการ จ าหนา่ยของฝาก พนักงานขายขนม 1 ญ 22+ ม.3+ 10,000+/ด ประกนัสงัคม

150 ม.2 ต.ดอนขุนหว้ย พนักงานขายบงิซู 1 ญ 22+ ม.3+ 10,000+/ด ที่พัก

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ สตัวบาล 1 ช 22+ ป.ตรี 12,000+/ด

โทรศัพท ์095-3942322 คุณจรัินธนัน พนักงานลา้งจาน 1 ช 22+ ม.3+ 10,000+/ด

แคชเชยีร์ร้านอาหาร 1 ช/ญ 22+ ม.3+ 10,000+/ด

แมค่รัวอาหารไทย 1 ญ 22+ ไมจ่ ากดั 10,000+/ด

คนสวน 1 ช 22+ ไมจ่ ากดั 10,000+/ด

พนักงานบญัชี 1 ญ 22+ ปวส+ 12,000+/ด

พนักงานขับรถ 1 ช 22+ ม.3+ 10,000+/ด

มปีระสบการณ์

พจิารณาพเิศษ



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทัเดอะนายน์คอนกรตี จ ากัด พนักงานธุรการ-ขาย 3 ญ 23-40 ปวส+ 15,000+/ด

กจิการ คอนกรีตผสมเสร็จ พนักงานขาย 3 ญ 23-40 ปวส+ 15,000+/ด

1084/39 ถ.พุหวาย ต.ชะอ า พนักงานควบคุมคุณภาพ 2 ช 23-40 ปวส+กอ่สร้าง 15,000+/ด

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ คอนกรีต

โทรศ พท ์032-508555 ฝ่ายบคุคล

บรษิทั ทะเลรุ่งเรอืง จ ากัด ผู้จัดการทั่วไป 1 ช 30-50 ป.ตรี 50,000+/ด อาหาร3มื้อ

กจิการ โรงแรม ร้านอาหาร ประกนัสงัคม

277/2 ถ.ร่วมจติร ต.ชะอ า

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์032-471230 คุณสธุดิา



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

พนักงานตอ้นรับ 2 ญ 20-30 ป.ตรี 10,000+/ด อาหาร

พอ่ครัวยุโรป-ไทย 2 ช 30+ ไมจ่ ากดั 15,000+/ด

กจิการ รีสอร์ท พนักงานชว่ยจับปลา 2 ช 20-30 ม.6+ 10,000+/ด

43 ม.6 ต.นายาง

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์096-5295246 คุณวรียุทธ

บรษิทั ก.ภูภาภัทร จ ากัด 3 ช/ญ 21+ ม.6+ 395+/ว คา่ต าแหนง่

กจิการ สถานนี้ ามัน คอมมชิชั่น

215 ม.6 ต.ดอนขุนหว้ย พนักงานเตมิน้ ามัน 4 ช/ญ 18+ ม.3+ 395+/ว ประกนัสงัคม

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์094-9371888 คุณภัทรา

บรษิทั จูราสคิเมาน์เทนรสีอร์ท แอนด์ ฟิ

ชชิง่ปาร์ค ชะอ า จ ากัด

พนักงานแคชเชยีร์   

หนา้ลาน



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

หจก.รุ่งทรัพย์มาร์เก็ตต้ิง เจา้หนา้ที่แอดมนิ 1 ญ 22+ ปวส+ 320+/ว คา่คอมมชิชั่น

กจิการ จ าหนา่ยสนิคา้โรงแรม พนักงานสง่ของ 1 ช 25+ ปวส+ 320+/ว

492/124 ต.ชะอ า พนักงานขาย 1 ช/ญ 22+ ปวส+ 320+/ว

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์081-6380260 คุณพันธวัช

โรงแรมรเีจ้นชะอ า แมบ่า้น 5 ช/ญ 30+ ไมจ่ ากดั 400/ว มปีระสบการณ์

กจิการ โรงแรม พนักงานเสริฟ 4 ช 20+ ไมจ่ ากดั 400/ว พจิารณาเปน็พเิศษ

849/21 ต.ชะอ า พอ่ครัว 10 ช/ญ 50+ ไมจ่ ากดั 400/ว

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ บาร์เทนเดอร์ 1 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากดั 400/ว

โทรศัพท ์032-451240 ฝ่ายบคุคล



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

โรงแรมยูเรเซยี ชะอ า ลากูน พนักงานเสริฟ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 320+/ว ชุดฟอร์ม

กจิการ โรงแรม อาหาร3มื้อ

24/24 ม.7 ต.บางเกา่

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์089-8950065 ฝ่ายบคุคล

เอช ออฟ หัวหิน รสีอร์ท พนักงานตอ้นรับ 1 ช/ญ 22-30 15,000+/ด

กจิการ โรงแรม

1392 ถ.เพชรเกษม ต.ชอ า พนักงานเสริฟ 5 ช/ญ 18-30 ม.3+ 9,600/ด

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ แมบ่า้น 2 ช/ญ 18-30 ม.3+ 10,000+/ด

โทรศ พท ์032421777 ฝ่ายบคุคล

ป.ตรี 

ภาษาอังกฤษ

สงู160ซม/ประสบการณ์

1ปี



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั ฟาร์เมท จ ากัด พนักงานขาย 2 ช/ญ 21-30 15,000+/ด ประกนัสงัคม

กจิการฟาร์มไก่ โบนัส

1069/1-2 ถ.พุหวาย ต.ชะอ า พนักงานบญัชี 2 ช/ญ 21-30 ป.ตรี บญัชี 15,000+/ด ที่พัก

อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์093-5749203 คุณสรุศักดิ์

     ป.ตรี     

สตัวศ์าสตร์



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

นางสาวกิตติวรา ทิมทวีป เกษตรกร 2 ช 20-35 ไมจ่ ากดั 320+/ว บา้นพัก

กจิการ ท าไร่ น้ าไฟฟรี

347 ม.6 ต.หว้ยแมเ่พรียง

อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์0987850450 กติตวิรา

ต าแหน่งงานอ าเภอแก่งกระจาน 



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บา้นสริธิรังศรี ผู้ดแูลคนไข้ 1 ช/ญ 30-50 ไมจ่ ากดั 400-500/ว

กจิการ ดแูลผู้สงูอายุตดิเตยีง

86/1 ม.7 ต.บา้นแหลม

อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ

โทรศัพท ์086-8865466 คุณบญุทพิย์

ต าแหน่งงานอ าเภอบา้นแหลม



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษิทั เวิลด์เพ็นท์ จ ากัด พนักงานขายสี 1 ช/ญ 20-40 ม.6+ 9,500+/ว ประจ าร้าน อ.ชะอ า

กจิการ ผลติและจัดจ าหนา่ยสอีาคาร ขับรถยนตไ์ด้

1/17 ม.5 เขตจอมทอง คอมมชิชั่น

แขวงจอมทอง กรุงเทพฯ10150 ประกนัสงัคม

โทรศัพท ์02-4600777 คุณธัญญฐิ์ตา

บรษิทั มีนาไทย จ ากัด พนักงานยกของ/จัดเรียง 3 ช 18-35 ป.6+ 335/ว เบี้ยขยัน

กจิการ รับเหมาท าความสะอาด พอ่บา้นรอบอาคาร 1 ช 18-55 ไมจ่ ากดั 325+/ว

77/775 ต.บา้นใหม่ แมบ่า้น 3 ญ 18-50 ไมจ่ ากดั 325+/ว

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

โทรศัพท ์02-9615575 คุณอรวรรณ

ต าแหน่งงานต่างจังหวัด




































































