
จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

1 พนักงานขายประจ าร้าน 1 ญ 18-30 ไม่จ ากัด 350/ว. ท างาน ศุกร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ร้าน น.ส .อัมพวา ไอศกรีม ร้านไอศกรีม

บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ โฮมเมทและน้ าผลไม้ปัน่

มีความสามารถในการท าเคร่ืองด่ืม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เข้างาน 10.00 - 20.00 น. 065-6924562

2 ผู้ช่วยเชฟ (อาหารญีปุ่น่) 2 ช 21-35 ม.6+ ตามตกลง สามารถขึ้นปลา ปัน้โรล ปัน้ซูชิ ท าซาซิมิได้ ร้านซูชิ แฟคตอร่ี ร้านอาหาร

มีประสบการณ์ท าอาหารญีปุ่น่ 125/70 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-8113881

3 เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 1 ช/ญ 20+ ปวส+ ตามตกลง มีรถยนต์ส่วนตัว ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตขวด

4 เสมียน 1 ช/ญ 20+ ปวส+ ตามตกลง เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 82 ม.6 ต.คลองโคน พลาสติก

5 พนักงานทัว่ไป 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323+/ว. ท างานเป็นกะได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-710810

6 ธุรการผลิต 1 ช/ญ 20-40 ปวส+ ตามตกลง บจก.น้อยเบเกอร่ี ผลิตเบเกอร่ี

7 ธุรการทัว่ไป 1 ช/ญ 20-40 ปวส+ ตามตกลง 99 ม.6 ต.บางแก้ว

8 สโตร์ 1 ช/ญ 20-40 ปวส+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

083-9802080

ต าแหน่งงานว่าง ประจ าเดอืน ธันวาคม 2564
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทกิจการเพศที่ ต าแหน่งงาน สถานประกอบการวุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

9 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 20-40 ป.ตรี ตามตกลง สามารถเข้างานเป็นกะได้ เดอะบัฟฟาโลอัมพวา โรงแรม

10 แม่บ้าน 5 ญ 20-40 ม.3+ ตามตกลง หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 125/70 ต.แม่กลอง

11 พ่อครัว/แม่ครัว 2 ช/ญ 22-40 ม.3+ ตามตกลง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

12 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 20-40 ม.3+ ตามตกลง 081-8113881

13 พนักงานเสริฟ 5 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตามตกลง

14 คนล้างจาน 3 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตามตกลง

15 คนสวน 2 ช 20-40 ม.3+ ตามตกลง

16 พนักงานเขียนแบบ 2 ช/ญ 18+ ปวช+ ตามตกลง เจ.บ.ีท.ีโลหะการช่าง เคร่ืองจักรกล

17 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 75/4 ม.2 ต.ลาดใหญ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-5450177

18 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.ซิต้ีฟาร์ม อินเตอร์ฟูด้ ผลิตน้ าผลไม้

19 หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง 25 ม.6 ต.บ้านปรก

20 เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

21 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวส+ ตามตกลง 034-751457

22 พนักงานฝ่ายผลิต(รายวัน) 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว. 081-2559795

23 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

24 พนักงานขนสัมภาระ 2 ช 20-45 ป.ตรี ตามตกลง สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ด าเนินพวา รีสอร์ท รีสอร์ท

25 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 18-25 ม.3+ ตามตกลง 11/1 ม.11 ต.กระดังงา

26 พนักงานท าห้องพัก 2 ช 20-35 ม.3+ ตามตกลง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
034-710555

ที่ เพศต าแหน่งงาน วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

27 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี โรงแรมอัมพวาริเวอร์ฟร้อนท์ โรงแรม

28 พนักงานสโตร์และจัดซ้ือ 1 ช/ญ 20-35 ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี 27/1 ถ.พวงสมบูรณ์ 

29 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 ช/ญ 20-35 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี ต.อัมพวา อ.อัมพวา 

30 พนักงานท าความสะอาด 2 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ จ.สมุทรสงคราม

31 พนักงานอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 ช/ญ 20-35 ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี 034-123399

32 พ่อครัว/แม่ครัว 1 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี

33 ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว 1 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี

34 พนักงานบริการ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง  (Part Time, Full Time) ร้าน 272 Amphawa ร้านอาหาร

35 พนักงาน บาร์เทนเดอร์ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้ ต.บ้านปรก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-3659511

36 พนักงานขาย 1 ช 20-35 ไม่จ ากัด 10,000+/ด. ขายสินค้า (เซลส์) บจก.สินภิวัฒน์ มงคล ซ้ือขายทองค า

37 เสมียน/ธุรการ 2 ญ 20-35 ปวส+ 10,000+/ด. 10/119 ม.1 ต.ลาดใหญ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-121622

38 ผู้จัดการศูนย์บริการ 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โชว์รูมมาสด้าสมุทรสงคราม จ าหน่ายรถยนต์

39 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง 165 ม.7 ต.บางแก้ว

40 ช่างเทคนิค 5 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

41 ทีป่รึกษาการขาย 5 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง 034-715491

42 เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง

43 เจ้าหน้าทีลู่กค้าสัมพันธ์ 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง

สถานประกอบการ ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไขเพศ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

44 แม่บ้าน 1 ญ 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถพักอาศัยกับบ้านนายจ้างได้ คุณฐิติพร วิทูรเวท บา้นส่วนบคุคล

ท างานที ่72 ซ.จรัญสนิทวงศ์57/2 081-8436536

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

45 ช่างเชื่อมเหล็กดัด 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ร้านสุทธิชัย แม่กลอง เหล็กดัด

ปฏิบัติงานทีห่น้าร้าน และสามารถออกติดต้ัง 101/1 ม.3 ต.นางตะเคียน

งานตามบ้านลูกค้าได้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-0045831
46 ธุรการ 2 ช/ญ 20-45 ปวช+ ตามตกลง ค่าจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.สยามมารีนโปรดักซ์ อาหารแช่แข็ง
47 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 26 ม.9 ต.บางแก้ว

48 พนักงาน QC 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

49 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 034-773999
50 ช่างเชื่อม 3 ช 20+ ไม่จ ากัด 450+/ว. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ร้านธนัตศรีสุนทร งานเชื่อม

ปฏิบัติงานทีห่น้าร้าน และสามารถออกติดต้ัง 083-6949413

งานตามบ้านลูกค้าได้

51 หัวหน้าพนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โรงแรมริเวอร์ตัน โรงแรม

52 พนักงานจัดเล้ียง 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 51/1 ม.3 ต.ลาดใหญ่

53 คนสวน 1 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

54 แม่ครัว 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท าอาหารเป็น ท างานถึง4ทุม่ได้ 090-946-0000
55 แม่บ้าน 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการที่ ประเภทกิจการ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

56 ช่างติดต้ังกระจก 2 ช 20-60 ไม่จ ากัด 10,000+/ด. มีประสบการณ์ติดต้ังกระจก บจก.ศรีมงคลกระจกยนต์ อุปกรณ์ยานยนต์

ท างานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-18.00 น. 63/12 ม.2 ต.ลาดใหญ่

มีทีพ่ักให้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

088-5982465

57 แม่บ้าน 1 ญ 40-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถพักบ้านนายจ้างได้ คุณประวัติ นิลามัย บา้นส่วนบคุคล

สามารถท าอาหารได้ 080-0863135

ปฏิบัติงานที ่38/1 ชั้น 4 ต.บางตะบูน

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

58 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 24+ ไม่จ ากัด 450-800/ว. ท าปลาทูนึ่ง เต๋าปลาทู ปลาทูนึ่ง

สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่ติดเมา ต.แม่กลอง

 ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ขยัน มีความรับผิดชอบ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ไม่เปล่ียนงานบ่อย 086-8624789

59 ช่างติดต้ังและซ่อมแอร์บ้าน 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ติดต้ังหรือซ่อมแอร์ เต็มสุขออโต้เซล ติดต้ังแอร์

ต.บ้านปรก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

091-4455978

60 แม่ครัว 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 500/ว. มีประสบการณ์ ท าอาหารได้หลากหลาย ร้านส้มต าบ้านปู ร้านอาหาร

บางคนที สมรไพลบูลย์ ต.กระดังงา

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

061-4922058

สถานประกอบการ ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง

(อัตรา) (ป)ี (บาท)

61 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช 20-45 ไม่จ ากัด 323+/ว. ทุกต าแหน่งถ้ามีประสบการณ์พิจารณ์พิเศษ บจก.อินฟินิต้ี เมทัล ผลิต/จ าหน่าย

62 ช่างคุมเคร่ือง 1 ช 20-45 ไม่จ ากัด 323+/ว. 99/3 ม.9 ต.บางแก้ว เหล็กรูปพรรณ

63 พนักงานขับรถสิบล้อ 1 ช 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

64 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกต่างจังหวัดได้ 034-129803

65 แม่บ้าน 1 ญ 20-45 ไม่จ ากัด 323+/ว.

66 พนักงานขาย/การตลาด 3 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้ มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ ท าป้าย ฯ

67 กราฟฟิกดีไซน์ 1 ญ 22-30 ปวส+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้ มีทักษะด้านการตัดต่อ 999/18 ม.1 ต.บางแก้ว

68 แม่บ้าน 2 ญ 22-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-1468438

69 ช่างเชื่อมสแตนเลส 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 500+/ว. ค่าแรงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ศรชัยการช่าง เชื่อมเหล็ก

88/9 ม.7 ต.บางนกแขวก

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

084-1428350

70 ธุรการ 1 ช/ญ 18-45 ม.6/ปวช+ ตามตกลง ค่าแรงตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.โรแยลพลัส ผลิตน้ าผลไม้

71 ธุรการ (SAP) 1 ช/ญ 18-45 ม.6/ปวช+ ตามตกลง 129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

72 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 ช 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

73 พนักงานประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 18-45 ม.3+ ตามตกลง 034-710913

74 พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 18-45 ม.6/ปวช+ ตามตกลง

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

75 หัวหน้าส่วนผลิต 1 ช/ญ 24+ ปวช+ ตามตกลง จบสาขาทีเ่กี่ยวข้อง เข้ากะได้ ท าโอทีได้ เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตเคร่ืองด่ืม

76 หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ 1 ช/ญ 24+ ปวช+ ตามตกลง เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 65 ม.5 ถ.พระราม2

77 ช่างซ่อมบ ารุง 10 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง ต.แพรกหนามแดง

78 ช่างแอร์ 2 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

79 ช่างซีมเมอร์ 2 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง 034-772044 ต่อ 203

80 ช่างไฟฟ้า 5 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง 093-5844674

81 เจ้าหน้าทีป่ระกันคุณภาพ 5 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง

82 หัวหน้าส่วนวิศวกรรม 1 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง

83 พนักงานดูแลของเสีย 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

84 พนักงานขับรถ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

85 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

86 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว

87 พนักงานผลิต 10 ช 18-30 ไม่จ ากัด 325/ว. ท างานฝ่ายผลิต บจก.สตีลแอดวานซ์ จ าหน่ายเหล็ก

70/2 ม.6 ต.บางแก้ว รูปพรรณ

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

065-9639665

88 พนักงานเติมน้ ามัน 2 ช 20-35 ป.6+ 12,500+/ด. ท างานเป็นกะได้ กลางวัน-กลางคืน ปัม๊ ปตท. Ngv ปั๊มน้ ามัน

มีค่าครองชีพ ค่าทีพ่ัก(หากมาจากต่างจังหวัด) ถ.พระราม2 ต.บางแก้ว

เงินเดือนออกทุกวันที ่10 และ 25 ของเดือน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

085-3981441

ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

89 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมซ่อมบ ารุง 1 ช 28-40 ป.ตรี ตามตกลง เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บจก.ไทยลี ฟูด้ส์ น้ าผลไม้

90 หัวหน้าแผนกฆา่เชื้อผลิตภัณฑ์ 1 ช 28-40 ป.ตรี " อินเตอร์เนชั่นแนล น้ ามะพร้าว

91 หัวหน้าส่วนฆา่เชื้อผลิตภัณฑ์ 1 ช 25-35 ปวส+ " 19 ม.6 ถ.พระราม2 กะทิ 

92 หัวหน้าควบคุมคุณภาพ QC line 1 ช/ญ 28-40 ป.ตรี " ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

93 เจ้าหน้าทีร่ะบบน้ าเสีย 1 ช/ญ 20-35 ปวช+ " จ.สมุทรสงคราม

94 เจ้าหน้าทีร่ะบบน้ าดี 1 ช/ญ 20-35 ปวช+ " 034-761160

95 เจ้าหน้าทีก่ราฟฟิค 1 ช/ญ 20+ ปวช+ "

96 เจ้าหน้าทีส่่วนวิจัยและพัฒนา 1 ช/ญ 20+ ปวช+ "

97 เจ้าหน้าทีค่วบคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20+ ปวช+ "

98 พนักงานส่วนบรรจุและฝาปิด 1 ช 20+ ปวช+ "

99 พนักงาน QC (Retort) 1 ช/ญ 20+ ม.3+ "

100 พนักงานส่วนผสม QC mixing 1 ช/ญ 20+ ม.3+ "

101 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด "

102 พ่อบ้าน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด " ขับรถยนต์ มีใบขับขี่

103 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช/ญ 20+ ปวช+ 420+/ว. มีเบีย้ขยัน 400/วีค อุตสาหกรรมแม่กลองการเกษตร

104 ผู้ช่วยช่าง 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 380+/ว. สมัครแล้วรู้ผลทันที 5/1 ม.1 ต.ลาดใหญ่

105 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 350+/ว. สถานที ่ใกล้กับ วัดบางปะจัน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-9386284

ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

106 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับขี่ กนกรัตน์ วัสดุภัณฑ์ วสัดุก่อสร้าง

หากขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8/2 ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-712822

107 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ชัยศิริวัฒน์ เมทัลชีท หลังคาเมทลัชีท

108 พนักงานขับรถบรรทุก 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับขี่ 137/20 ต.แม่กลอง

109 เสมียน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

110 บัญชี 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 061-8508778

111 หัวหน้าพนักงานเติมน้ ามัน 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง บจก.รันตไพบูลย์ สเตชั่น ปัม๊น้ ามัน

112 พนักงานเติมน้ ามัน 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 9 ม.11 ต.ลาดใหญ่

113 หัวหน้างานอเมซอน 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

114 พนักงานอเมซอน 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง 034-761449

115 บัญชี 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตามตกลง 095-5496627

116 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตามตกลง

117 แม่บ้าน 1 ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

118 คนสวน 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา รีสอร์ท

119 แม่บ้าน 3 ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์การท างาน 22 ถ.แก้วฟ้า ต.อัมพวา

120 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

121 ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์การท างาน 086-5679335

122 พนักงานห้องอาหาร 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

123 พนักงานขับรถส่งสินค้า 3 ช 30-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับขี่ ท.2 หจก.จึงอู๋ฮวด ผลิต/จ าหน่าย

86 ม.1 ต.ลาดใหญ่ น้ าแข็งน้ าด่ืม

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

080-4253597

124 แม่บ้าน 2 ญ 25-55 ม.3+ ตามตกลง ท าความสะอาดห้องพัก เดอะเกรซอัมพวา โรงแรม

งานอื่นๆตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 26 ม.8 ต.บ้านปรก

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-3659511

125 แอดมิน 1 ช/ญ 18-39 ม.3+ ตามตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ไดนาสต้ี สาขา แม่กลอง อุปกรณ์

หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 108/2 ม.1 ต.บางแก้ว ตกแต่งบ้าน

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-705-2475

126 พนักงานส ารวจ 1 ช 18+ ม.6/ปวช+ ตามตกลง เดินส ารวจหาท่อประปาร่ัวในพืน้ทีจ่.สมุทรสงคราม หจก. ป.ทองธารา ประปา

123/42 ม.4 ต.ท้ายหาด

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

061-862-9193

127 พนักงานแอดมิน 1 ช/ญ 20-40 ปวส+ ตามตกลง ตอบแชทลูกค้า หาลูกค้าท าประกันภัยรถยนต์ เอ็มเอ็นอาร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ประกันภัย

128 Sale ออกพื้นที่ขาย 5 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตามตกลง ออกพืน้ทีข่ายน้ าส้ม/สินค้า (สาขาอัมพวา)

129 พนักงานตัดต่อ 1 ช/ญ 20-40 ปวส+ ตามตกลง ต.บ้านปรก 

130 แม่บ้านประจ า 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท าความสะอาดบริเวณรอบปัม้ และห้องน้ า อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

131 พนักงานเติมน้ ามัน 5 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง เติมน้ ามัน/เขียนบิล ปัม้เชลล์ 089-7776664

ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ
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