
จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

1 ชา่งตดิตัง้กระจกรถยนต์ 2 20-50 ช ไมจ่ ากัด 10,000/ด. ถอด/ใสก่ระจกรถยนตไ์ด ้ รา้นศรมีงคลกระจกยนต์ ตดิกระจก

ยนิดรัีบผูพ้กิารทีส่ามารถท างานได ้ 63/12 ม.2 ต.ลาดใหญ่ รถยนต์

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

088-5982465

2 หัวหนา้ฝ่ายผลติ 1 30+ ช ป.ตรี 15,000+/ด. มปีระสบการณ์ดา้นการผลติ 3 ปีขึน้ไป บจก.สยามโกอนิเตอรฟ์ู้ดส์ ผลติขนมปัง

3 พนักงานฝ่ายผลติ(ขนมปัง) 15 18-40 ช/ญ ไมจ่ ากัด 318+/ว. มคีา่ลว่งเวลาใหท้กุวนั 68/1 ม.8 ต.บางชา้ง

4 แมบ่า้น 1 30-45 ญ ไมจ่ ากัด 318+/ว. อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม

086-6070494

5 พนักงานท่ัวไป 2 18+ ช ไมจ่ ากัด 318+/ว. - โรงไม ้บ.เพชรวงศ์ โรงไม ้

ดา่นชัง่ สมทุรสงคราม

092-6105894

6 พนักงาน QC 3 18+ ญ ไมจ่ ากัด 318/ว. - บจก.ซเีอ็มเจเนอรัล ผลติ

7 ชา่งซอ่มบ ารงุ 1 18+ ช ไมจ่ ากัด 318/ว. - 159 ม.8 ต.ปลายโพงพาง วุน้มะพรา้ว

อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม

034-710828

8 พนักงานตอ้นรับ 1 20+ ช ปวช+ 10,000+/ด. มทัีกษะดา้นภาษาอังกฤษ โรงแรมชชูยับรุี โรงแรม

9 พนักงานเครือ่งเสยีง 2 20+ ช ไมจ่ ากัด 9,540+/ด. มปีระสบการณ์ดา้นเครือ่งเสยีง 338,338/1-3 ต.อัมพวา

อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม

095-3698790

ต ำแหน่งงำนว่ำงจงัหวัดสมทุรสงครำม

ประจ ำเดอืน ตุลำคม 2561
ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพ่ือคนไทย (smart job center)

“บริกำรด้วยใจเพ่ือคนไทยมีงำนท ำ  บริกำรด้ำนอำชีพและกำรท ำงำน”

ต ำแหนง่งำนวำ่งในจงัหวดัสมทุรสงครำม

โดย ... กลุม่งำนสง่เสรมิกำรมงีำนท ำ  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ สถำนประกอบกำรคำ่จำ้ง(บำท)วฒุ ิ รำยละเอยีด/เง ือ่นไข
ประเภท

กจิกำร

2 



จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

10 พนักงาน QC 20 18+ ช/ญ ไมจ่ ากัด 318+/ว. - บจก.สหชยัซฟีู้ด แปรรปู

11 พนักงานผลติ 20 18+ ช/ญ ไมจ่ ากัด 318+/ว. - 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อาหารทะเล

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

034-723491

12 พนักงานขาย 4 20-40 ช/ญ ม.6+ 9,540+/ด. มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ บจก.มุย้ฮวดมอเตอรเ์ซลส์ จ าหน่าย

13 พนักงานบัญชี 2 20-40 ญ ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาบัญชี 167 ม.6 ต.บางแกว้ รถยนต์

14 พนักงานอะไหล่ 1 20-40 ช ปวช.+ 9,540+/ด. ขบัรถยนตไ์ด,้มใีบอนุญาตขบัขี,่สาขาชา่งยนต์ อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

15 ชา่งพืน้ ชา่งพน่ อูส่ ี 1 20-40 ช ไมจ่ ากัด 9,540+/ด. มปีระสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ 034-773555

16 แมบ่า้น 1 083-7038161

17 ทีป่รกึษาการขาย 1 20-40 ช/ญ ปวส.+ 10,000+/ด. - อซีซูสุงวนไทยมอเตอรเ์ซลส์ จ าหน่าย

18 ชา่งยนต์ 1 20-40 ช ปวช.+ 10,000+/ด. จบสาขาชา่งยนต์ 74/5 ถ.พระราม2 ต.แมก่ลอง รถยนต์

19 พนักงานไอท/ีออกแบบ 1 20-40 ช/ญ ปวส.+ 10,000+/ด. จบสาขาเกีย่วกับการออกแบบ อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

034-712222

20 พนักงานขายประจ ารา้น 1 20-40 ช/ญ ม.6+ 9,540/ด. มคีา่คอมมชิชัน่ พาซาญา่(PASAYA) จ าหน่ายผา้

14/4 ม.10 ต.บางขนัแตก ส าหรับแตง่บา้น

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

034-773450 / 083-9896217

21 ธรุการ-บคุคล 1 20-40 ช/ญ ม.6+ 9,540+/ด. - บจก.คมิเจเจ อนิเตอรฟ์ู้ด แมงกะพรนุ

69/10 ต.แมก่ลอง แชแ่ข็ง

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

094-2521114

22 พนักงานบัญชี 1 20-45 ช/ญ ป.ตรี 10,000+/ด. จบสาขาบัญช ีมปีระสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ อสติา อโีค ่รสีอรท์ รสีอรท์

23 พนักงานตอ้นรับ/Front 2 20-45 ช/ญ ป.ตรี 10,000+/ด. มทัีกษะภาษาอังกฤษ 33 ม.4 ต.ทา้ยหาด

24 พนักงาน รปภ. 1 20-45 ช ไมจ่ ากัด 10,000+/ด. ท างานเป็นกะได ้มปีระสบการณ์การเป็น รปภ. อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

25 แมบ่า้น 2 20-45 ญ ไมจ่ ากัด 9,540/ด. ท างานเป็นกะได ้ 081-9994641

26 หัวหนา้แมบ่า้น 1 20-45 ญ ไมจ่ ากัด 9,540/ด. มปีระสบการณ์

ต ำแหนง่งำนวำ่งในจงัหวดัสมทุรสงครำม

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ

โดย ... กลุม่งำนสง่เสรมิกำรมงีำนท ำ  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

วฒุ ิ คำ่จำ้ง(บำท) รำยละเอยีด/เง ือ่นไข สถำนประกอบกำร ประเภทกจิกำร

2 

3 



จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

27 พนง.ขาย แผนกปนู 1 22-35 ช ม.6+ 318+/ว. ทกุต าแหน่ง สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ าหน่ายวสัดุ

28 พนง.ขาย แผนกพ.ีว.ีซ.ี /ไมฝ้า 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. ถา้มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ สาขาสมทุรสงคราม ตกแตง่บา้น

29 พนง.ขาย แผนกเหล็ก 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. (ผูช้าย)ผา่นการเกณฑท์หาร  99/1 ม.11 ต.ลาดใหญ่

30 พนง.ขาย แผนกประตไูมอ้ดั 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. ไมม่รีอยสกันอกรม่ผา้  ไมร่ะเบดิห ู อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

31 พนง.ขาย แผนกฮารด์แวร์ 2 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. ไมส่บูบหุรีบ่รเิวณโกลบอลเฮา้ส์ 034-710843

32 พนง.ขาย แผนกอปุกรณ์ไฟฟ้า 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. 098-0972451

33 พนง.ขาย แผนกเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว.

34 พนง.ขาย แผนกเฟอรน์เิจอร ์ 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว.

35 พนง.ตรวจบลิ-ตรวจจา่ย 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว.

36 แมบ่า้น 1 35-40 ญ ไมจ่ ากัด 318+/ว.

37 IPE เครือ่งมอืชา่ง 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว.

38 บคุคล/ธรุการ 1 22-30 ญ ป.ตรี 10,000+/ด.

39 พนง.แคชเชยีร์ 1 18-35 ญ ม.3+ 318+/ว.

40 นักโภชนาการ 1 22-35 ช/ญ ป.ตรี 11,000+/ด. จบสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง รพ.มหาชยัแมก่ลอง สถานพยาบาล

มปีระสบการณ์มคีวามรูด้า้นโภชนาการ 158/1 ถ.พระราม2 ต.แมก่ลอง

สวสัดกิาร สว่นลดคา่รักษาพยาบาล อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

รถรับ-สง่ ชดุฟอรม์ 034-715001

41 ธรุการ 1 20-35 ญ ปวส.+ 9,540+/ด. มคีวามรูเ้รือ่งการยืน่ภาษีซือ้-ขาย บจก.ซ.ีท.ีแวล ูพลัส ขนสง่น ้ามัน

สามารถใชง้านคอมพวิเตอรไ์ดด้ี 242/1 ม.5 ต.บางจะเกร็ง

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

095-2265456

42 พนักงานขาย 1 20-45 ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. มปีระสบการณ์การขายดา้นโรงแรม บา้นอัมพวารสีอรท์แอนดส์ปา รสีอรท์

43 ผูช้ว่ยกุก๊ 1 20+ ช/ญ ไมจ่ ากัด 9,540+/ด. มปีระสบการณ์การท าอาหาร 22 ถ.บางกะพอ้ม-แกว้ฟ้า 

44 แมบ่า้น 3 25-50 ญ ไมจ่ ากัด 9,540/ด. ต.อัมพวา อ.อัมพวา

45 คนสวน 1 25-50 ช ไมจ่ ากัด 9,540/ด.  จ.สมทุรสงคราม

46 Part Time (นักเรยีน) 3 18+ ช/ญ ไมจ่ ากัด 40/ชม. 034-752222

โดย ... กลุม่งำนสง่เสรมิกำรมงีำนท ำ  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ต ำแหนง่งำนวำ่งในจงัหวดัสมทุรสงครำม

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ วฒุ ิ คำ่จำ้ง(บำท) รำยละเอยีด/เง ือ่นไข สถำนประกอบกำร ประเภทกจิกำร
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จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

47 เลขานุการ 1 22-30 ช/ญ ป.ตรี 10,000+/ด. ทดลองงาน 3 เดอืน บมจ.ไทยประกันชวีติ ตัวแทน

48 ประชาสมัพันธ ์(ออกบธู) 9 22-40 ช/ญ ม.3+ 318-500/ว. ถา้ผา่น รับเป็นพนักงานประจ า 111 ม.2 ต.บางแกว้ ประกัน

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

061-5479699

49 กราฟฟิก 1 20+ ช/ญ ปวส.+ 10,000+/ด. จบสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถออกแบบได ้ บจก.ศรสียามเฟอรน์เิจอร์ จ าหน่าย

50 พนักงานขาย 1 18+ ช/ญ ปวช.+ 10,000+/ด. มปีระสบการณ์การขายเฟอรน์เิจอร์ 153 ม.1 ต.บางแกว้ เฟอรน์เิจอร์

51 พนักงานขบัรถ 1 18+ ช ม.3+ 400/ว. สามารถขบัรถยนตไ์ดแ้ละมใีบอนุญาตขบัขี่ อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

สามารถประกอบเฟอรน์เิจอรไ์ด ้ 034-711147

52 พนักงานแพ็คกิง้ 2 18-35 ช ไมจ่ ากัด 330/ว. ท างานวนัจันทร-์เสาร์ บจก.ทรลิเลยีน สตลี ผลติเหล็ก

เวลา 8.00-17.00 น. 99/1 ม.9  ต.บางแกว้ รปูพรรณ

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

034-710790

53 พนักงานท าปลาทนูึง่ 4 20+ ช/ญ ไมจ่ ากัด 418/ว. ไมด่ืม่สรุา ไมเ่สพยาเสพตดิ ขยัน อดทน เตา๋ทนูึง่ จ าหน่าย

ถ.เอกชยั ต.แมก่ลอง ปลาทนูึง่

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

086-8624789

54 พนักงานเขยีนแบบ 1 20+ ช ปวส.+ 10,000+/ด. จบสาขาเขยีนแบบ บจก.พ.ีซ.ีเอ็น.เทค โรงเหล็ก

ท างานวนัจันทร-์เสาร์ 93 ม.9 ต.บางแกว้

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

034-773995

55 พนักงานการตลาด 2 22+ ช/ญ ป.ตรี 12,000+/ด. จบสาขาการตลาด โตโยตา้สมทุรสงคราม จ าหน่าย

56 พนักงานชา่งยนต์ 10 18+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาชา่งยนต์ 78 ต.แมก่ลอง อ.เมอืงฯ รถยนต์

57 พนักงานลา้งรถ 10 18+ ช ม.3+ 9,600/ด. จ.สมทุรสงคราม

58 พนักงานอะไหล่ 3 18+ ช/ญ ปวช.+ 9,540+/ด. 034-723054-63 ตอ่ 109

59 เจา้หนา้ทีล่กูคา้สมัพันธ์ 2 22+ ช/ญ ป.ตรี 10,000+/ด.

60 ชา่งสี 1 18+ ช ม.6+ 10,000/ด. มปีระสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ

รำยละเอยีด/เง ือ่นไข สถำนประกอบกำร ประเภทกจิกำร

ต ำแหนง่งำนวำ่งในจงัหวดัสมทุรสงครำม

โดย ... กลุม่งำนสง่เสรมิกำรมงีำนท ำ  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ วฒุ ิ คำ่จำ้ง(บำท)
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จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

61 ชา่งกลงึโลหะ 1 20+ ช ปวช.+ 10,000+/ด. - โชคไพบลูยด์เีซลอะไหลย่นต์ จ าหน่ายอะไหล่

5/1 ต.แมก่ลอง อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม เครือ่งยนต์

081-9875035

62 ผูป้ระสานฝ่ายขาย 2 25-40 ช/ญ ปวส.+ 10,000+/ด. มปีระสบการณ์ในการขายหรอืผา่นงานบรกิาร บา้นทพิยส์วนทอง โรงแรม

63 พนักงานลกูคา้สมัพันธ์ 2 25-40 ช/ญ ปวส.+ 10,000+/ด. ท างานเป็นกะได ้ 54 ม.2 ต.บางพรม

64 พนักงานประจ ารา้นกาแฟ 1 25-40 ช/ญ ม.3+ 9,540+/ด. สือ่สารภาษาอังกฤษไดพ้จิารณาเป็นพเิศษ อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม

034-761753

65 พนักงานขาย 1 20-45 ช ม.6+ 9,540+/ด. ขบัรถเกยีรก์ระปกุได ้มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ บจก.รัตนไพบลูย์ คา้สง่ปลกี

66 พนักงานขบัรถ 4 ลอ้ 2 20-45 ช ม.3+ 9,540+/ด. ขบัรถเกยีรก์ระปกุได ้มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ 61 ม.1 ต.กระดังงา

67 พนักงานคลังสนิคา้ 1 20-45 ญ ปวช.+ 9,540+/ด. สามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ด ้ อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม

034-761449/062-7320040

68 พนักงาน QC 3 20+ ช/ญ ม.3+ 318/ว. - บจก.สรุใจฟู้ดส์ ผลติอาหาร

69 ชา่งซมีเมอร์ 1 20+ ช/ญ ไมจ่ ากัด 350/ว. มปีระสบการณ์ดา้นการซมีเมอร์ 12/1 ม.6 ต.บางแกว้ กระป๋อง

70 Food Science 1 20+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

080-4499961 / 034-773566

71 พนักงานบัญชี 2 20+ ญ ปวส.+ 12,000+/ด. จบสาขาบัญชี บจก.ศริไิพบลูยพั์ฒนาการ รับเหมา

72 พนักงานสโตร์ 1 20+ ช ปวส.+ 10,000+/ด. ท างานวนัจันทร-์เสาร์ 123 ม.1 ต.บางแกว้ กอ่สรา้ง

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

034-712576

73 พนักงานคลังสนิคา้ 10 18+ ช ไมจ่ ากัด 9,540+/ด. - อดุมชยัสมทุรสงครามซเีมนต์ จ าหน่าย

74 พนักงานบัญชี 1 18+ ญ ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาบัญชี 134/33 ม.1 ต.บางแกว้ วสัดกุอ่สรา้ง

75 พนักงานขบัรถ 6 ลอ้ 5 18+ ช ไมจ่ ากัด 9,540+/ด. มใีบอนุญาตขบัขี ่ท.2 อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

034-711824

76 พนักงานขบัรถเทรลเลอร์ 4 25-45 ช ม.3+ 9,000+คา่เทีย่ว มใีบอนุญาตขบัขี ่ท.3 ขึน้ไป บจก.แมก่ลองโลจสิตกิส์ ขนสง่ทางบก

77 ผูช้ว่ยชา่งซอ่มบ ารงุ 2 20-35 ช ม.3+ 318-600/ว. ซอ่มบ ารงุรถเทรลเลอร์ 75/35-35 ม.1 ต.แมก่ลอง

78 พนักงานจัดควิรถ 1 20-40 ช ไมจ่ ากัด 318+/ว. ยนิดรัีบผูพ้กิารทีส่ามารถท างานได ้ อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

034-711445/0922601239

ต ำแหนง่งำนวำ่งในจงัหวดัสมทุรสงครำม

รำยละเอยีด/เง ือ่นไข สถำนประกอบกำร ประเภทกจิกำร

โดย ... กลุม่งำนสง่เสรมิกำรมงีำนท ำ  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ วฒุ ิ คำ่จำ้ง(บำท)
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จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

79 พนักงานท่ัวไป 4 18 ช/ญ ป.6+ 318/ว. - บจก.แสงไทยตราพระ ผลติและ

80 ชา่งซอ่มบ ารงุ 1 20 ช ม.6+ 9,540/ด. - 88/8 ม.5 ต.ลาดใหญ่ จ าหน่าย

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม น ้าปลา

034-756688

81 ชา่งไฟฟ้า 1 18+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. สามารถท างานเป็นกะได ้ บจก.ซติีฟ้ารม์ ผลติ

82 หัวหนา้ฝ่ายผลติ 2 20+ ช ป.ตรี 12,000+/ด. จบสาขาวทิยาศาสตรอ์าหารหรอืเกีย่วขอ้ง 25 ม.6 ต.บา้นปรก เครือ่งดืม่

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

034-751457-9

83 เทรนเนอรป์ระจ าฟิตเนส 2 20+ ช/ญ ม.3+ 10,000+/ด. เทรนเนอรอ์ัตราจา้งตามตกลง โรงแรมโคโคว่วิ โรมแรม

84 พนักงานบรกิาร 4 18+ ช/ญ ม.3+ 9,540+/ด. ท างานเป็นกะได ้วนัหยดุไมต่รงเสาร-์อาทติย์ 144 ต.แมก่ลอง

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

088-2881900

85 ฝ่ายผลติ 4 18+ ช/ญ ป.6+ 318/ว. - อตุสาหกรรมแมก่ลองการเกษตร เครือ่งดืม่บรรจุ

86 ชา่งซอ่มบ ารงุ(ไฟฟ้า) 1 20+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาไฟฟ้า 5/1 ม.1 ต.ลาดใหญ่ ในภาชนะปิด

87 ชา่งกลโรงงาน 1 20+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

034-712580

88 พนักงานฝ่ายผลติ 20 18+ ช/ญ ป.6+ 318/ว. - บจก.โรแยลพลัส ผลติน ้าผลไม ้

129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

 อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม

034-710910-13

89 พนักงานฝ่ายบคุคล 1 20+ ช/ญ ป.ตรี 10,000+/ด. มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ สมบรูณ์พัฒนาการแสตนเลส จ าหน่าย

54/1 ม.10 ต.บา้นปรก อปุกรณ์

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม แสตตนเลส

063-8291419

สถำนประกอบกำร

ต ำแหนง่งำนวำ่งในจงัหวดัสมทุรสงครำม

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ วฒุ ิ คำ่จำ้ง(บำท) ประเภทกจิกำร

โดย ... กลุม่งำนสง่เสรมิกำรมงีำนท ำ  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

รำยละเอยีด/เง ือ่นไข
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จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

90 วศิวกรโยธา 1 25-50 ช ป.ตรี 15,000+/ด. มปีระสบการณ์ 1 ปีขึน้ไป บจก.โชคชยัทพิรัตนค์อนกรตี ผลติ

91 ชา่งโยธา 2 20-40 ช ม.3+ 9,540/ด. 157 ม.11 ต.ลาดใหญ่ คอนกรตี

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสงคราม

034-720264

92 QA Supervisor 2 24+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. - ทกุต าแหน่งถา้มปีระสบการณ์จะพจิารณา บจก.เอเซยีตคิ ผลติและ

93 เจา้หนา้ทีอ่บรม 1 24+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด.   เป็นพเิศษ อตุสาหกรรมการเกษตร จ าหน่าย

94 หัวหนา้แผนกธรุการ 1 28+ ช/ญ ป.ตรี 25,000+/ด. - เงนิเดอืนสามารถตอ่รองได ้ขึน้อยูก่ับ 65 ถ.พระราม 2 น ้ามะพรา้ว

95 เจา้หนา้ที ่R&D 2 20+ ช/ญ ปวส.+ 11,000+/ด.   ประสบการณ์ ต.แพรกหนามแดง

96 R&D Supervisor 2 27+ ช/ญ ป.ตรี 25,000+/ด. อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม

97 จป.วชิาชพี 1 24+ ช/ญ ป.ตรี 17,000+/ด. 034-772044-49

98 ชา่งไฟฟ้า 5 20+ ช/ญ ปวช.+ 12,000+/ด.

99 ชา่งคมุเครือ่งจักร(Operator) 5 20+ ช/ญ ปวช.+ 12,000+/ด.

100 ชา่งซอ่มบ ารงุ 5 20+ ช/ญ ปวช.+ 12,000+/ด.

101 พนักงาน QA 5 18+ ช/ญ ม.6+ 9,540+/ด.

102 หัวหนา้ทมี QA 5 20+ ช/ญ ปวส.+ 11,000+/ด.

103 พนักงานขบัรถโฟลค์ลฟิท์ 5 18+ ช/ญ ม.3+ 9,540+/ด.

104 พนักงานสโตร์ 2 18+ ช/ญ ม.6+ 9,540+/ด.

105 พนักงานฝ่ายผลติ 30 18+ ช/ญ ไมจ่ ากัด 318+/ว.

106 กุก๊ 3 20-50 ช ไมจ่ ากัด 10,000+/ด. ท าอาหาร / ดแูลครัว / ดแูลสวน รา้น ที ่นี ่แมก่ลอง รา้นอาหาร

107 พนักงานตอ้นรับ 3 20-40 ช/ญ ม.3+ 10,000+/ด. สือ่สารภาษาอังกฤษหรอืจนี/ญีปุ่่ นได ้ ต.ลาดใหญ ่อ.เมอืง 

108 พนักงานท่ัวไป 3 20-40 ช/ญ ม.3+ 10,000+/ด. สามารถขบัขีร่ถยนต/์จักรยานยนตไ์ด ้ จ.สมทุรสงคราม

และสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ 092-3134929

109 พนักงานผลติ 20 20+ ช/ญ ป.6+ 318+/ว. สามารถท างานเป็นกะได ้ บจก.โกรเบสทค์อรโ์พเรชัน่ ผลติอาหาร

110 พนักงานชา่งเครือ่ง 20 20+ ช/ญ ปวช.+ 318+/ว. สามารถท างานเป็นกะได ้ 35 ม.6 ต.แพรกหนามแดง สตัวน์ ้า

111 วศิวกรไฟฟ้า 2 20+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขาไฟฟ้า,ยนิดรัีบนักศกึษาจบใหม่ อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม

112 พนักงานขบัรถยก 5 20+ ช ม.3+ 318+/ว. สามารถท างานเป็นกะได ้ 034-772074

รำยละเอยีด/เง ือ่นไข สถำนประกอบกำร ประเภทกจิกำร

ต ำแหนง่งำนวำ่งในจงัหวดัสมทุรสงครำม

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ วฒุ ิ คำ่จำ้ง(บำท)

โดย ... กลุม่งำนสง่เสรมิกำรมงีำนท ำ  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

113 เจา้หนา้ที ่QC 10 18+ ช/ญ ม.3+ 325+/ว. สวสัดกิาร ชดุฟอรม์,ตรวจสขุภาพประจ าปี, บจก.ชนิวงศฟ์ู้ด ผลไม ้

114 เจา้หนา้ที ่รปภ. 3 18+ ช ไมจ่ ากัด 508+/ว. คา่เดนิทาง,โบนัส,ทนุการศกึษาบตุร ฯ 53/12 ม.2 ต.กาหลง อบแหง้

115 พนักงานขบัรถ 2 18+ ช ไมจ่ ากัด 9,750+/ด. รูเ้สน้ทางใน กทม. เป็นอยา่งดี อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสาคร

034-885608

116 เจา้หนา้ทีธ่รุการ 3 20+ ช/ญ ป.ตรี 14,000+/ด. - บจก.พรปิยะฌาน โลจสิตกิส์ โลจสิตกิส์

117 เจา้หนา้ทีบ่ัญช ีรับ-จา่ย 5 20+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. - 1803 ชัน้ 18 แขวงชอ่งนนทรี

118 เจา้หนา้ทีก่ารเงนิ รับ-จา่ย 3 20+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. - เขตยานนาวา กทม.

119 เจา้หนา้ทีแ่รงงานสมัพันธ์ 2 20+ ช ป.ตรี 15,000+/ด. - 02-6833188

120 เจา้หนา้ทีบ่รหิารคา่ตอบแทน 1 20+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. - 084-5553872

121 เจา้หนา้ทีส่รรหาบคุลากร 1 20+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. -

122 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม 2 20+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. -

123 พนักงานควบคมุเรอืล าเลยีง 30 20+ ช/ญ ไมจ่ ากัด 17,000+/ด. มใีบอนุญาตควบคมุเรอืทีไ่มใ่ชเ่รอืกล

124 พนักงานขบัรถบรรทกุ-รถพว่ง 50 20+ ช ไมจ่ ากัด 9,750+/ด. มใีบอนุญาตขบัขี ่ท.3-4 /มคีา่เทีย่วๆละ 300

125 ชา่งไฟฟ้า 2 20+ ช ปวช+ 350+/ว. บจก.สรุยีอ์นิเตอรฟ์ู้ดส์ ผลติและ

126 ชา่งกล 2 20+ ช ปวช+ 350+/ว. 99/95 ม.2 ต.นาโคก จ าหน่าย

127 ชา่งยนต์ 2 20+ ช ปวช+ 350+/ว. อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสาคร เครือ่งปรงุรส

128 ซปุเปอรไ์วเซอร์ 2 25+ ช ป.ตรี 18,000+/ด. 061-3875579

129 พนักงานฝ่ายผลติ 30 18+ ช/ญ ไมจ่ ากัด 325+/ว.

130 ผูจั้ดการสาขา 50 30+ ช/ญ ป.ตรี 30,000+/ด. มปีระสบการณ์คา้ปลกี/รา้นอาหาร 2 ปีขึน้ไป บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รเีทล คา้ปลกี

131 ผูจั้ดการแผนก 100 25+ ช/ญ ม.6+ 18,000+/ด. สวสัดกิาร คา่รักษาพยาบาล, ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด

กองทนุส ารองเลีย้งชพี,ชดุฟอรม์,โบนัส จ.นนทบรุี

02-8317300 ตอ่ 7659

132 เซลสอ์สิระ 100 20+ ช/ญ ไมจ่ ากัด 10,000+ด. ท างานตามพืน้ทีข่องตนเอง บจก.เซลสอ์าฟเตอรเ์ซอรว์สิ ระบบ

82/22 ต.เสาธงพนิ คอมพวิเตอร์

อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุี

065-6605539

ต ำแหนง่งำนวำ่งตำ่งจงัหวดั

รำยละเอยีด/เง ือ่นไข สถำนประกอบกำร ประเภทกจิกำร

โดย ... กลุม่งำนสง่เสรมิกำรมงีำนท ำ  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ วฒุ ิ คำ่จำ้ง(บำท)

8 

9 



จ ำนวน อำยุ

(อตัรำ) (ปี)

133 พนักงานเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 3 25-45 ช ไมจ่ ากัด 9,540/ด. ท างานทีส่มทุรสงคราม บจก.ไทยลักซ ์เอ็นเตอรไ์พรส์ ผลติ

134 เจา้หนา้ทีค่อนโทรล 5 18+ ช ปวช 10,000+/ด. จบสาขาชา่งไฟฟ้า/อตุสาหกรรม/ชา่งยนต/์ชา่งกล 62 ม.2 ต.หนองชมุพล อาหารสตัว์

135 พนักงานไลนผ์ลติ 10 20-45 ช/ญ ไมจ่ ากัด 9,540/ด. - อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี

136 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบภายใน 2 23-40 ช/ญ ป.ตรี 15,000/ด. จบสาขาบัญชหีรอืเกีย่วขอ้ง (ท างานทีส่มทุรสงคราม) 081-4349334

137 เจา้หนา้ทีบ่ัญชี 2 23-40 ช/ญ ป.ตรี 15,000/ด. จบสาขาบัญชหีรอืเกีย่วขอ้ง (ท างานทีส่มทุรสงคราม)

138 จป.วชิาชพี 2 23-40 ช/ญ ป.ตรี 20,000+/ด. จบสาขาอนามัยและความปลอดภัย

139 คนพกิารตามกฎหมาย 4 20+ ช/ญ ไมจ่ ากัด 9,540/ด. ไมจ่ าเป็นตอ้งมปีระสบการณ์

140 รปภ. 50 18-50 ช ไมจ่ ากัด 517+/ว. ท างานใน กทม. บจก.ไอ.เอ็ม.เอส บรกิารดา้น

มทีีพั่กให ้ กทม. ความปลอดภัย

063-8076072

141 ชา่งไฟฟ้า 1 18+ ช ปวช.+ 325+/ว. สวสัดกิาร บจก.อนิเทคค ์ฟีด ผูผ้ลติ

142 ชา่งซอ่มบ ารงุ 1 18+ ช ปวช.+ 325+/ว. อาหารฟร ี3 มือ้ ชดุฟอรม์ การขึน้เงนิเดอืน 77/12 ม.2 ต.นาโคก อาหารสตัว์

143 IT Support 1 18+ ช ปวส.+ 325+/ว. โบนัส หอ้งสมดุ หอ้งฟิตเนส ประกันอบุัตเิหต ุฯ อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสาคร

144 ธรุการ 1 18+ ช/ญ ปวส.+ 325+/ว. 034-886148 ตอ่ 1062

145 พนักงาน QC 1 18+ ช/ญ ม.3+ 325+/ว.

146 พนักงานขบัรถโฟลค์ลฟิท์ 1 18+ ช ไมจ่ ากัด 325+/ว.

147 พนักงานคลังสนิคา้ 1 18+ ช ไมจ่ ากัด 325+/ว.

148 พนักงานวจัิยและพัฒนา 2 22+ ช/ญ ป.ตรี 15,000/ด. จบสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง บจก.ท.ีอาร.์เอฟ.ฟีดมลิล์ ผลติและ

149 พนักงานอัดเม็ด 2 20+ ช ปวส.+ 325+/ว. 99/88 ม.2 ต.นาโคก จ าหน่าย

อ.เมอืงฯ จ.สมทุรสาคร อาหารสตัว์

034-886167-72

โดย ... กลุม่งำนสง่เสรมิกำรมงีำนท ำ  ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ที่ ต ำแหนง่งำน เพศ วฒุ ิ คำ่จำ้ง(บำท)

ต ำแหนง่งำนวำ่งตำ่งจงัหวดั

รำยละเอยีด/เง ือ่นไข สถำนประกอบกำร ประเภทกจิกำร
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