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

บรษัิท มณถีาวร สมารท์โฮม จ ากัด เชล ขายสินค้า 2 ช/ญ 18-35 ปวส.+ 500-600/ว. คอมมิชชั่น

กิจการ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง พนักงานขาย 2 หญิง 20-35 ปวช./ม.6+ 400-500/ว. เบี้ยขยนั

111-114 หมู ่4 ต าบลถ้ ารงค์ พนักงานบัญชี 1 หญิง 20-35 ปวส.บัญช+ี 400-500/ว. ประกันสังคม

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พนักงานยกของ 2 ชาย 18-45 ไม่จ ากัด 350+/ว. ชุดยนูิฟอร์ม

โทรศัพท์ 063-3347887 ฝ่ายบุคคล พนักงานขับรถ 2 ชาย 20-45 ไม่จ ากัด 400+/ว.

(มีใบขับขี่ประเภท 2+)

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

บรษัิท ยี่คิง พลาสตกิ โปรดกัชั่น จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 320+/ว ค่ากะ1000/ด

กิจการ ผลิตพลาสติก เบี้ยขยนั

138/2-3 ม.4 ต.สระพัง เงินอุดหนุน

อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี ประกันสังคม

โทรศัพท์ 093-3432179 คุณบรีส

ต ำแหนง่งำนว่ำงเดอืน มกรำคม  2565

ติดตำมทำงFacebook:ส ำนกังำนจัดหำงำนจังหวัดเพชรบุรแีฟนเพจ

www.doe.go.th/phetchaburi สอบถำมเพิ่มเติม 08-1378-7160 ฝ่ำยส่งเสรมิฯ

อ าเภอบา้นลาด

อ าเภอเขาย้อย 

http://www.doe.go.th/phetchaburi สอบถามเพิ่มเติม 08-1378-7160 ฝ่ายส่งเสริมฯ


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

บรษัิท สโตเรจซิสเตม็ อินดสัตร ีจ ากัด ช่างเชื่อม 6 ช 18+ ไม่จ ากัด 320-450/ว ประกันสังคม

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ผู้ช่วยผู้จดัการคลังสินค้า 1 ช/ญ 35+ ไม่จ ากัด 15,000-25,000/ด ชุดฟอร์ม

91 ม.2  ต.หนองชุมพลเหนือ เจา้หน้าที่บัญชี 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 320+/ว

อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี พนักงานQC/QA 3 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 320+/ว

โทรศัพท์ 099-2899416 คุณศิณากรณ์ พนักงานทั่วไป 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 320/ว

บรษัิท โพลีไฮเทค จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 320+/ว โบนัส

กิจการ ผลิตเคมีภัณฑ์ ตรวจสุขภาพ

105 ม.5 ต.หนองชุมพล กองทุนส ารองฯ

อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี

โทรศัพท์ 090-6510736 ฝ่ายบุคคล

พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา ชาย 18-40 ม.3+ 320/ว. เบี้ยขยนั

พนักงาน QA/QC 2 ช/ญ 20-35 ป.6+ 340/ว. โอที

กิจการ ผลิตบรรจภุัณฑ์ชนิดอ่อน พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-36 ป.ตรี โบนัส

137 ม.4 ต. ทับคาง (มีประสบการณ์ด้านการขาย) ชุดยนูิฟอร์ม

อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี หยดุทุกวนัอาทิตย์

โทรศัพท์ 032-4397501 / 092-2567701 ค่าอาหาร

คุณกาญจนา ฝ่ายบุคคล

บรษัิท พรเีมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล  แพคเกจจิ้ง
จ ากัด



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

 ปนัีง เฟอรนิ์เจอร ์เพชรบรุี พนักงานบัญชี 1 หญิง 20-35 ปวส.-ป.ตรี 12,000-15,000/ด. ซ่ือสัตย์

กิการ จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ พนักงานขาย 3 หญิง 20-35 ม.3-ปวส. 10,000+/ด.

288 ม.4  ต.สระพัง พนักงานธรุการ 1 หญิง 20-35 ม.3- ป.ตรี 10,000+/ด.

อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี พนักงานขับรถ 2 ชาย 20+ ม.3+ 400+/ว.

โทรศัพท์ 081-9231036 คุณลัขณานันต์
พนักงานประกอบ-
เฟอร์นิเจอร์

4 ชาย 20+ ม.3+ 330/ว.

ห้างหุ้นส่วนณรงค์ดนิ ก่อสรา้ง จ ากัด พนักงานขับรถ 10 ชาย 25+ ไม่จ ากัด 330+/ว. มีใบขับขี่ประเภท 2

กิจการ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง พนักงานติดรถส่งของ 10 ชาย 25+ ไม่จ ากัด 330+/ว.

65 ม.3 ต.โพไร่หวาน

อ.เมือง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท์ 032-474-078/081-983-2960

คุณจารุณี

บรษัิท บชิอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 4 ช/ญ 18+ ป.6+ 320/ว. ค่าอาหาร

กิจการ ปักฉลุผ้าลูกไม้ พนักงานคลังสินค้า 1 ชาย 18+ ป.6+ 320/ว. ค่ากะ/เบี้ยขยนั

9/2 ม.1 ต.หนองชุมพล จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี+ ป.ตรี+ หอพัก

อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี รถรับส่ง/โอที

โทรศัพท์ 032-562578 คุณสุนันท์

เงินเพิ่มตาม
ประสบการณ์



สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร
บรษัิท รกัษาความปลอดภัย ไทยเซ็นทรลั
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด

10 ช/ญ 18-55 ป.6+ 502/ว.
มีที่พักให้
เบี้ยขยนั 200-500/ด.

กิจการ รักษาความปลอดภัย ประกันสังคม

ปฏิบัติงานหน่วยงานโรงงานแคล-คอม เพชรบุรี ชุดยนูิฟอร์ม

โทรศัพท์ 098-8271210 คุณประกฤษฎิ์ เบี้ยเล้ียง200-500/ด.

บรษัิท รตันาธนากิต จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 15 หญิง 18-40 ไม่จ ากัด 350/ว. โอที

กิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เบี้ยขยนั

83 ม.1 ต.หนองชุมพลเหนือ

อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี

โทรศัพท์ 088-2772888/082-7984878

ฝ่ายบุคคล

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย



สถำนประกอบกำร ต ำแหนง่งำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดกิำร

บรษิัท มิตซูเพชรบุร ีจ ำกัด ที่ปรึกษาการขาย 4 ช/ญ 20+ ปวส+ 320/ว

กจิการ จ าหน่ายซอ่มรถยนต์

75 ม.1 ต.ต้นมะมว่ง

อ.เมอืง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์085-1862895 คุณณฤดี

บรษิัท นพรัตน ์มอเตอร์ จ ำกัด พนักงานขาย 2 ช/ญ 25+ ม.3+ 9,500-12,000/ด ชุดฟอร์ม

กจิการซื้อ ขายอะไหล่รถยนต์ ชา่งยนต์ 4 ช 25+ ม.3+ 12,000+/ด ประกันสังคม

125 ม.5 ต.ไร่ส้ม

อ.เมอืง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์032-622-969 ฝ่ายบุคคล

โรงแรมซัน Room Boy 1 ชาย 25+ ไมจ่ ากัด 320/ว. เซอร์วสิชาร์จ

กจิการ โรงแรม ชุดยูนิฟอร์ม

43/33 ม.5 ต.บา้นหมอ้ อ.เมอืง จ.เพชรบุรี อาหาร

โทรศัพท ์032-400-000 ฝ่ายบุคคล ประกันสังคม

ต ำแหนง่งำนอ ำเภอเมือง 

มปีระสบการณ์

พจิารณาพเิศษ



สถำนประกอบกำร ต ำแหนง่งำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดกิำร

โรงงำนลุงเอนกขนมหวำนเมืองเพ็ชร พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20+ 15,000+/ด ประกันสังคม

กจิการ ผลติ-จ าหนา่ยขนมหวานพื้นเมอืง *มปีระสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เบี้ยขยัน 500-1000

9 ต.ส ามะโรง อ.เมอืง จ.เพชรบุรี *ใชง้านระบบ Express ได้ วันหยุด 1วัน/สัปดาห์

โทรศัพท ์061-627-3698 โอที

ตรวจสุขภาพประจ าปี

กรุงเพชร เอสเตท พนักงานบัญชี 2 หญงิ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง ประกันสังคม

กจิการ โคงรการบา้น วันหยุด 1วัน/สัปดาห์

ต.บา้นหมอ้ อ.เมอืง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์090-963-6250 คุณอัญชลี

ร้ำนออเอก พนักงานทั่วไป 1 หญงิ 18-35 ไมจ่ ากัด 320/ว. ตรงต่อเวลา ขยัน

กจิการ จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม อดทน ซื่อสัตย์

ไฟแดงหน้ามหาวทิยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มใีจรักในงานบริการ

ต.โพไร่หวาน อ.เมอืง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์087-170-7778

ป.ตรีบัญช+ี



สถำนประกอบกำร ต ำแหนง่งำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดกิำร

บรษิัท รักษำควำมปลอดภัย เค.เอน็.เจ จ ำกัด 10 ช/ญ 25-60 ป.6+ 320/ว.

กจิการ รักษาความปลอดภัย

20/2 ม.2 ต.หนองโสน

อ.เมอืง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์083-826-9795 คุณณัฐสะ

ร้ำนลดศิำเวชภัณฑ์ พนักงานธุรการ 1 หญงิ 25+ ป.ตรี 12,000/ด. หยุดวันอาทติย์

กจิการ จ าหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ วัสดุการแพทย์ และวันหยุดนักขตัฤกต์

ใกล้ร้านอนันตยาคาเฟ ่ต.โพไร่หวาน

อ.เมอืง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์032-890-529 คุณอนุสรา

บรษิัท ชัยรัชกำร จ ำกัด พนักงานขาย จ านวนมาก ชาย 22+ ป.ตรี 10,000/ด. ไมม่ภีาระทางการทหาร

กจิการ คา้ปลีก (รถบรรทุก)

43/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม

อ.เมอืง จ.เพชรบุรี เบี้ยขยัน, คอมมชิชั่น

โทรศัพท ์032-426-266 คุณอภริดา ประกันสังคม

เที่ยวประจ าปี

ชุดยูนิฟอร์ม

มใีบขบัขี,่สามารถใช้

คอมพวิเตอร์ได้

พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย

มใีบประกอบอาชพี

ผ่านการอบรม รปภ.



สถำนประกอบกำร ต ำแหนง่งำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดกิำร

บรษิัท โซดำ พริ้นต้ิง จ ำกัด พนักงานตัดเย็บ 1 หญงิ 20-45 ไมจ่ ากัด 10,000-15,000/ด. เบี้ยขยัน

กจิการ บริการจัดท าสื่อสิ่งพมิพท์ุกชนิด คอมมชิชั่น

201 ถ.สุรพันธ ์ต.ทา่ราบ ประกันสังคม

อ.เมอืง จ.เพชรบุรี โบนัสกลางปี

โทรศัพท ์099-494-9353 วันหยุดนักขตัฤกษ์

ร้ำนเพชรดอทคอม 1 ช/ญ 18-25 ม.6+ 320/ว. ประกันสังคม

กจิการ ขายและซอ่มอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ หยุดทุกวันอาทติย์

66/3 ม.6 ต.ต้มมะมว่ง 

อ.เมอืง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์032-426352 คุณสรญา

ห้ำงหุ้นส่วน เคลยีร์ ออลล์ จ ำกัด 5 ชาย 25-45 ไมจ่ ากัด 320/ว. ประกันสังคม

กจิการ รับท าความสะอาด มรีถรับส่ง

181/19 ถ.ปา่ไม ้ต.ไร่ส้ม แมบ่า้น 5 หญงิ 25-45 ไมจ่ ากัด 320/ว.

อ.เมอืง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์065-3162107

*มปีระสบการณ์ดา้น

การตัดเย็บและสามารถ

ใชเ้คร่ืองจักรไดเ้บื้องตน้

สามารถท างานไดต้าม

ก าหนด

พนักงานขาย     

(หน้าร้าน)

พนักงานท าความ

สะอาด(พื้นทีส่งู)



สถำนประกอบกำร ต ำแหนง่งำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดกิำร

หจก.เพชรซเีมนต์ ซัพพลำย พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวส+ 10,000+/ด ใช้Expressเป็น

กจิการ จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง พนักงานขาย 4 ช/ญ 20+ ปวส+ 330/ว มคีามรู้ด้านกอ่สร้าง

26/5 ม.1 ต.ต้นมะมว่ง พนักงานยกปูน 3 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากัด 350/ว

อ.เมอืง จ.เพชรบุรี พนักงานคอมพวิเตอร์ 3 ช/ญ 20+ ปวส+ 10,000+/ด

โทรศัพท ์09 7171 6477 คุณปุณยวร์ี พนักงานจัดซื้อ 2 ช/ญ 20+ ปวส+ 330/ว

ร้ำนยำ จ.ส. ผู้ชว่ยเภสัชกร 1 ช/ญ 24-30 ปวช+ 9,500-10,000/ด ประกันสังคม

กจิการ ร้านขายยา

ต.บา้นกุม่

อ.เมอืง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์08 7359 7792 คุณประเทอืง



สถำนประกอบกำร ต ำแหนง่งำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดกิำร

บรษิัท วี-บวิท์ สตีล คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด พนักงานขาย 1 หญงิ 25+ ปวส.+ 12,000/ด. คา่น้ ามัน

กจิการ ผลติ-จ าหนา่ยและแปรรูปเหลก็แผ่น คา่เสื่อมสภาพรถ

237 ม.3 ต.ทา่ยาง หยุดทุกวันอาทติย์

อ.ทา่ยาง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์098-8909471 คุณเฉลิมศักดิ์

โรงแรม สปรงิฟลิดวิ์ลเลจกอลฟ์ แอนด ์สปำ ผู้ชว่ยแผนกครัว 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 320/ว. เซอร์วสิชาร์จ

กจิการ โรงแรม
ผู้ชว่ยแผนกอาหาร

และเคร่ืองดื่ม
2 ชาย 18+ ม.6+ 320/ว. ชุดยูนิฟอร์ม

34 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี พนักงานล้างจาน 1 ชาย 19+ ม.3+ 320/ว. อาหาร

โทรศัพท ์064-8949956 คุณผ้ึง,คุณปอ๊ป
ผู้จัดการแผนกอาหาร

และเคร่ืองดื่ม
1 ช/ญ 30+ ม.6+ 320+/ว ประกันสังคม

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ 1 หญงิ 30+ 15,000+/ด

ต ำแหนง่งำนว่ำงอ ำเภอท่ำยำง

ป.ตรี+/

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ



สถำนประกอบกำร ต ำแหนง่งำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดกิำร

บรษิัท เพชรพลัง จ ำกัด พนักงานขบัรถผู้บริหาร 1 ชาย 20+ ม.6+ 12,000+/ด. มปีระสบการณ์

กจิการ รับเหมากอ่สร้าง เจา้หน้าที่จัดซื้อ 1 หญงิ 30+ ปวช.+ 15,000+/ว.

317 ม.4 ต.ทา่คอย (มปีระสบการณ์ไมต่่ ากวา่ 10 ป)ี การตลาด/บัญชี

อ.ทา่ยาง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์091-4614566/081-8573897

080-6587887/032-416599 คุณณิชกาญจน์

ร้ำนหลงมำคำเฟ่(เจ๊ณีของฝำกเมอืงเพชรบุร)ี ผู้ชว่ยผู้จัดการร้าน 1 หญงิ 25+ ปวช.+ 320/ว. ชุดยูนิฟอร์ม

กจิการ ร้านคาเฟ่ วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์

1/1 ม.7 ต.ทา่ยาง ประกันสังคม

อ.ทา่ยาง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์065-0108437 คุณวราลักษณ์



สถำนประกอบกำร ต ำแหนง่งำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดกิำร

มูลนธิอิทุยำนสิ่งแวดลอ้มนำนำชำติสรินิธรฯ แมบ่า้น 1 ช/ญ 18 + ไมจ่ ากัด 320/ว. ประกันสังคม

กจิการ มูลนิธ ิ

1281 ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

032-508396/032-508352 คุณพไิลวรรณ

กชพรรณ คลนิกิ พนักงานท าทรีทเมนต์ 3 หญงิ 25+ ม.3+ 9,000-13,000 ชุดยูนิฟอร์ม

กจิการ ความงาม สุขภาพ 1 ช/ญ 25+ ไมจ่ ากัด 12,000/ด. ประกันสังคม

อยู่ในโลตัสสาขาชะอ า ถ.เพชรเกษม 

ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์032-622969/082-6808234/คุณดา

บรษิัท ไอเออำร์พ ีเอเชยี จ ำกัด พนักงานแผนกสายไฟ 1 ชาย 25-40ปวช.+สาขาไฟฟา้ ตามตกลง คา่น้ ามัน

กจิการ ผลิตตู้เย็นและตู้แชแ่ขง็ *(มปีระสบการณ์ 2 ปขีึ้นไป) เบี้ยขยัน

231 ม.6  ต.เขาใหญ่ พนักงานฝ่ายผลิต 25 ชาย 22-40 ไมจ่ ากัด 9,600++/ด. ประกันสังคม

อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี หยุดเสาร์-อาทติย์

โทรศัพท ์096-0547105  ฝ่ายบุคคล รับเด็กจบใหม่

พนักงาน IT        

(แอดมนิเพจ)

ต ำแหนง่งำนว่ำงอ ำเภอชะอ ำ



สถำนประกอบกำร ต ำแหนง่งำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดกิำร

บรษิัท Kanatips แผนกเย็นเสื้อผ้า 8 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากัด 10,500-18,000/ด. เบี้ยขยัน 500-1000/ด.

กจิการ ตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น แผนกปูผ้า ตัดงาน 2 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากัด 9,500-13,000/ด. วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์

747/185  ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ า

อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์062-449-6980 คุณหมวย

บรษิัท ปตท.บรกิำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด ผู้จัดการประจ ากะ 1 ช/ญ 25+ ปตรี+บัญชี/การเงนิ 320+/ว. โบนัส

กจิการ สถานีน้ ามัน พนักงานหนา้ลาน(ชะอ า) 4 ช/ญ 18+ ไมจ่ ากัด 320/ว. ประกันชวีติ

สาขาบา้นลาด/สาขาชะอ า จ.เพชรบุรี 5 ช/ญ 18+ ไมจ่ ากัด 320/ว. ชุดยูนิฟอร์ม

โทรศัพท ์081-732-8998 คุณวรีะพงษ์ ประกันสังคม

กองทุนเลี้ยงชพี

ห้ำงหุ้นส่วนณัฎฐพล กำรโยธำ กรรมกร 10 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากัด 320/ว. ที่พัก

กจิการ รับเหมากอ่สร้าง ชา่งไม้ 10 ชาย 20+ ไมจ่ ากัด 320/ว. หยุดวันอาทติย์

241 ม.7 ต.เขาใหญ ่

อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์094-467-4010 คุณธัญญรัตน์

พนักงานหน้าลาน     

  (บา้นลาด)



สถำนประกอบกำร ต ำแหนง่งำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดกิำร

บรษิัท พันธ์สุข 2008 จ ำกัด ชา่งซอ่มบ ารุง 1 ช 22+ ปวช+ 10,000+/ด

กจิการ จ าหน่ายสินคา้ประจ าจังหวัด พนักงานขายตัว๋สว่นฟาร์ม 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000+/ด

150 หมู่ 2 ต.ดอนขนุหว้ย พนักงานล้างจาน 1 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากัด 10,000+/ด

อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

โทรศัพท ์09-5394-2322 คุณจรัินธนิน

สถำนประกอบกำร ต ำแหนง่งำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดกิำร

บรษิัท มุนนิทร์เม็กซ์ จ ำกัด พนักงานSale Engineer 1 ช/ญ 20 ป.ตรี 15,000+/ด เดินทางต่างจังหวัด

กจิการ การสร้างเคร่ืองจักร เคร่ืองกล จัดท าใบเสนอราคา

107/1 ม.5 ต.วังกพ์ง เคมี ใหค้ าแนะน าได้ดี

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ โลหการ

โทรศัพท ์09 6879 1964

บรษิัท ดฟีำร์มฟู้ดรเีทล จ ำกัด เจา้หน้าที่จัดซื้อ 1 ช/ญ 21-40 ปวส+ 15,000+/ด โบนัส
กจิการ ร้านคา้ปลกีเนื้อสัตวแ์ละผลติภัณฑ์

เนื้อสัตว์
เจา้หน้าที่บัญชี 1 ช/ญ 21-40 ปวส+ 15,000+/ด โอที

55/99 ชัน้ 2   อาคารฟนิกิซส์ปอร์ตคลบั พนักงานท าความสะอาด 1 ช/ญ 21-40 ไมจ่ ากัด 320+/ว ชุดยูนิฟอร์ม

ถ.วัชรพล เขต.ทา่แร้ง กรุงเทพมหานคร พนักงานดูแลหอ้งพัก 4 ช/ญ 21-41 ไมจ่ ากัด 320+/ว

โทรศัพท ์062-745-5548 คุณมัญฑติา หวัหน้าชา่งเทคนิค 1 ชาย 21-42 ไมจ่ ากัด 15,000/ด.

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจังหวัด


