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

1 แม่บา้น 2 ญ 20-45 ไม่จ ากัด 323/ว. ท าความสะอาดหอ้งพัก,เสิร์ฟอาหาร อาเดียร์ รีสอร์ท พูลวิลล่า รีสอร์ท
เวลากะเช้า 06.30 - 15.30 น. 239/7 ต.อมัพวา
เวลากะบา่ย 13.00 - 22.00 น. อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม

065-3653887
2 แม่บา้น 2 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัด 325/ว. ท าความสะอาดหอ้งพัก ปเูตียงได้ โรงแรมชูชัยบรีุ โรงแรม/

มีประสบการณ์ท างานโรงแรม 331 ต.อมัพวา รีสอร์ท
อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม

095-3698790
3 ช่างท าสีเคร่ืองยนต์ 1 ช 25-35 ม.3+ 11,000+/ด. มีประสบการณ์ 1 ปี บจก.ไทยเทคเยนเนอเรเตอร์ ผลิตเคร่ือง
4 ช่างเคร่ืองยนต์ 2 ช 25-35 ปวช+ 12,000+/ด. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 44/3 ม.6 ต.คลองโคน ก าเนิดไฟ

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
085-4857948

5 แม่บา้น 1 ญ 25-45 ไม่จ ากัด 323/ว. วันและเวลาท างานตามนายจ้างตกลง โรงแรมกอล์ฟอนิน์ โรงแรม
50/3 ต.แม่กลอง

 อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
080-9059508

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2563

ศูนยบ์ริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (smart job center)
“บริการด้วยใจเพ่ือคนไทยมีงานท า  บริการด้านอาชีพและการท างาน”

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

6 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 9,690+/ด. มีวันหยุดตามตารางเวร บจก.สยามชัยเซอร์วิส จ าหน่าย
มีค่าคอมฯ ต.แม่กลอง เคร่ืองใช้ไฟฟา้

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
085-3421998

7 พนักงานทั่วไป 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 323/ว. เข้ากะได้จะพิจารณาเปน็พิเศษ บจก.ไทยพูนทรัพย์พลาสติก ผลิตพลาสติก
82 ม.6 ต.คลองโคน

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-710810

8 แม่บา้น/ดูแลผู้สูงอายุ 1 ญ 40-60 ไม่จ ากัด 10,000/ด. สามารถพักบา้นนายจ้างได้ นายดุษดี เหมหงษ์ บา้นส่วนตัว
ดูแลผู้สูงอายุและท าความสะอาดบา้น 84/99 ม.1 ต.ลาดใหญ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
089-2337025

9 Front (ประจ าออฟฟิต) 1 ช/ญ 20-45 ม.6+ 323+/ว. เข้างานเปน็กะได้ โรงแรมมายการ์เด้น โรงแรม
121/38 ต.แม่กลอง 

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-710953

10 พนักงานขาย  INTERNET 5 ช/ญ 18-40 ม.3+ 13,000/ด น าเสนอขายสินค้าและบริการ บจก.ทรูดิสทริบวิชั่น ส่ือสาร
11 พนักงานขายซิมโทรศัพท์ 10 ช/ญ 20-45 ไม่จ ากัด 10,000/ด 10/113 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง โทรคมนาคม
12 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย 2 ช/ญ 20-35 ม.3+ 12,000/ด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

(ประจ าร้าน 7-eleven) 083-0408098
13 ท่ีปรึกษางานบริการ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 10,000+/ด รับแจ้งซ่อมรถยนต์ / งานเอกสาร อซูีซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จ าหน่ายและ

14 ธุรการ (ลูกค้าสัมพันธ)์ 1 หญิง 20+ ปวส.+ 10,000+/ด จัดงานกจิกรรม /ติดต่อประสานงาน / 74/5  ต.แม่กลอง บริการรถยนต์

15 คนสวน + ล้างรถ 1 ชาย 20+ ปวช.+ 9,690/ด ล้างรถยนต์ และท าสวน รดน้ า อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
16 ท่ีปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 25+ ปวส.+ 10,000+/ด ขายรถยนต์ / ท ากจิกรรมเกี่ยวกบั 034-712222

ที่ เพศต าแหน่งงาน

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

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

17 พนักงานล้างรถ 3 ช/ญ 18-40 ม.3+ 9,690+/ด. ท างานในส่วนล้างรถ เช็ดรถ และพ่นกนัสนิม บจก.โตโยต้าสมุทรสงคราม จ าหน่าย-
18 ช่างยนต์ สาขาช่างยนต์ 3 ชาย 18-25 ปวช+ 9,690+/ด. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 78 ถ.ราชญาติรักษา ซ่อมรถยนต์
19 ช่างซ่อมถังรถยนต์ 3 ชาย 18-26 ปวช+ 9,690+/ด. ท างานด้านซ่อมตัวถังรถยนต์  ต.แม่กลอง อ.เมือง
20 ช่างสี (ขัดสี,เตรียมพื้น) 5 ช/ญ 18-26 ปวช+ 9,690+/ด. งานซ่อมสี ขัดสีและเตรียมพื้นรถยนต์ จ.สมุทรสงคราม
21 พนักงานอะไหล่ 1 ช/ญ 18-26 ปวช+ 9,690+/ด. งานในส่วนการส่ังอะไหล่ เช็คสต็อคอะไหล่ 034-719300
22 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 20-35 ป.ตรี 9,690+/ด. ท างานด้านการตลาด ติดต่อประสานงาน
23 QMR 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 10,000+/ด. ดูแลระบบคุณภาพองค์กร เอฟเวอร์ไชน์นิ่ง อนิเกรเดียน ผลิตวัตถุดิบ
24 พนักงานผู้ควบคุมบอยเลอร์ 1 ชาย 21-45 ปวช.+ 10,000+/ด. ดูแลและควบคุมระบบบอยเลอร์ 66 หมู ่6 ต.คลองโคน อาหารสัตว์
25 พนักงานบอยเลอร์ 2 ชาย 21-45 ปวช.+ 323+/วัน ดูแลความสะอาดบอยเลอร์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
26 ช่างซ่อมบ ารุง 3 ชาย 21-45 ปวช.+ 323+/วัน บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรต่าง ๆ 034-756485
27 พนักงานควบคุมคุณภาพ 3 หญิง 21-40 ม.3+ 10,000+/ด. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
28 ธุรการคลังสินค้า 1 หญิง 21-40 ปวช.+ 10,000+/ด. งานเอกสาร,คีย์ข้อมูล
29 พนักงานคลังสินค้า 2 หญิง 21-40 ไม่จ ากัด 323+/วัน ดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า 
30 แม่บา้น 1 หญิง 21+ ไม่จ ากัด 323+/วัน ดูแลความสะอาดภายในโรงงาน
31 รปภ. 3 ชาย ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 323+/วัน ดูแลรักษาความปลอดภยัในโรงงาน
32 หวัหน้ากะฝ่ายผลิต 1 ชาย 21-40 ไม่จ ากัด 10,000+/ด. ควบคุมคนงานและเคร่ืองจักรใน
33 รองหวัหน้ากะฝ่ายผลิต 2 ชาย 21-40 ไม่จ ากัด 10,000+/ด.
34 พนักงานคุมเคร่ืองฝ่ายผลิต 6 ชาย 21-40 ไม่จ ากัด 10,000+/ด. ควบคุมเคร่ืองจักรในไลน์ผลิต
35 พนักงานฝ่ายผลิต 15 ชาย 21-40 ไม่จ ากัด 323/วัน+ ปฏิบัติงานตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาผลิตสินค้า 
36 พนักงานขายหน่วยรถ 2 ชาย 25-37 ปวส+ 10,000+/ด. เสนอขายสินค้าตามร้านค้า บจก.เดอเบล จ าหน่ายสินค้า

37 ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถ 2 ชาย 25-37 ม.3+ 10,000+/ด. มีใบขับขี่ประเภท 2 ดูแลสินค้าบนรถ 288 ม.7 ต.บางแกว้ อุปโภค-บริโภค

38 พนักงานคลังสินค้า 2 ชาย 22-35 ม.3+ 10,000+/ด. ยกสินค้า,จัดเรียงสินค้า,ส่งสินค้า อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-756605

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

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

39 เจ้าหน้าทีว่างแผนการผลิต 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด สาขาเทคโนโยลีการอาหารหรือสาขา บจก.เอเซียติค จ าหน่ายอาหาร

40 Production Supervisor 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด สาขาเทคโนโยลีการอาหารหรือสาขา อุตสาหกรรมเกษตร และเคร่ืองด่ืม

41 QA Supervisor 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด สาขาเทคโนโยลีการอาหารหรือสาขา 65 ม.5 ต.แพรกหนามแดง
42 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
43 เจ้าหน้าทีส่อบเทียบเคร่ืองมือวัด 1 ช/ญ 24+ ปวส.+ 12,000+/ด สาขาที่เกี่ยวข้อง 034-772044
44 เจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 17,000+/ด สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
45 เจ้าหน้าที ่QMS 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000+/ด สาขาเทคโนโลยีด้านอาหารหรือ
46 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ 13,000+/ด สาขาที่เกี่ยวข้อง
47 พนักงานข้อมูล (ส่วนงานวางแผน) 1 ช/ญ 18+ ม.6,ปวช. 10,000+/ด มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ
48 ช่างไฟฟ้า 10 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด สาขาช่างที่เกี่ยวข้อง
49 ช่างคุมเคร่ืองจักร 10 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด สาขาช่างที่เกี่ยวข้อง
50 ช่างซ่อมบ ารุง 10 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด สาขาช่างที่เกี่ยวข้อง
51 ช่างบอยเลอร์ 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000+/ด สาขาช่างที่เกี่ยวข้อง
52 เจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 12,000+/ด
53 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,690+/ด
54 หัวหน้าทีม QA 5 ช/ญ 20+ ปวส.+ 11,000+/ด สาขาช่างที่เกี่ยวข้อง
55 พนักงานขับรถยนต์ 1 ชาย 30+ ม.6,ปวช. 11,000+/ด มีใบขับขี่รถยนต์
56 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/วัน
57 พนักงาน QA 5 ช/ญ 18+ ม.6,ปวช.+ 9,690+/ด

58 Sale Representative 30 ช/ญ 20-35 ม.6+ 10,000+/ด. บจก.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ประกันภยั
59 เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 หญิง 20-35 ปวช+ 9,900+/ด. 69/36 ต.แม่กลอง 

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-701308

ประเภทกิจการต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ

โดย ... กลุม่งานส่งเสริมการมงีานท า  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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จ านวน อายุ ค่าจ้าง
(อัตรา) (ป)ี (บาท)

60 Chief Account 1 ช/ญ 30-45ปี ป.ตรี+ 10,000+/ด. ทุกต าแหน่งเงินเดือนตามตกลง ณ ที ธารา รีสอร์ท โรงแรม/
61 Human Resources Manager 1 ช/ญ 30-45ปี ป.ตรี+ 10,000+/ด. ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 53 หมู ่7 ต.บางยี่รงค์ รีสอร์ท
62 Excrutive  Chef 1 ช/ญ 30-50ปี ป.ตรี+ 10,000+/ด. อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
63 Sales & Marketing Manager 1 ช/ญ 30-45ปี ป.ตรี+ 10,000+/ด. 034-751335
64 หวัหน้าแผนกบรรจุ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 10,000+/ด. ทุกต าแหน่งเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท บจก.บุญฟู้ดส์ ผลิตลูกอม 
65 ผู้ช่วยหวัหน้าฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 10,000+/ด. ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 88 ม.6 ต.แพรกหนามแดง
66 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ชาย 18+ ปวช.+ 10,000+/ด. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
67 เจ้าหน้าที่วจิัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 10,000+/ด. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 034-772108
68 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 323/วัน
69 พนักงานคลังสินค้า 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 10,000+/ด.
70 พนักงานขนส่ง 2 ชาย 18+ ม.3+ 323/วัน  - ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็น
71 พนักงานซ่อมบ ารุง 3 ช/ญ 18+ ปวช.+ 340/ว. ควบคุมเคร่ืองจกัรการผลิต/ซ่อมบ ารุง  โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น ผลิตอาหาร
72 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 323/ว. จดัเก็บวัตถุดิบ สินค้าเข้าโกดังและส่งมอบลูกค้า 35 ม.6 ต.แพรกหนามแดง สัตว์น้ า

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
034-772074 ต่อ 119

73 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและการบัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส+ 10,000+/ด. จบสาขาบัญชี The Buffalo Amphawa โรงแรม/
74 พนักงานต้อนรับโรงแรม 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 10,000+/ด. สามารถเข้ากะงานกลางคืนได้ 125/70 ถ.สส.-บางแพ ต.แม่กลองรีสอร์ท

เงินเดือนตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
092-2517133

75 พนักงานแผนกเหล็ก 1 ชาย 18+ ม.6+ 9,690+/ด ยกของให้ลูกค้าตามออร์เดอร์ สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ าหน่ายวัสดุ
76 พนักงานแผนกปนู 1 ชาย 18+ ม.6+ 9,690+/ด ยกของให้ลูกค้าตามออร์เดอร์ 99/1 ม.11 ต.ลาดใหญ่ ก่อสร้าง
77 พนักงานฮาร์ดแวร์ 1 ชาย 18+ ม.6+ 9,690+/ด แนะน าสินค้าเกี่ยวกับเคร่ืองมือช่าง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
78 พนักงานเคาน์เตอร์ขาย 1 หญิง 18+ ม.6+ 9,690+/ด ขายและเช็คสินค้าให้กับลูกค้า 098-0976642
79 พนักงานตรวจบลิ-จ่าย 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,690+/ด ตรวจสอบบิลใบเสร็จลูกค้า
80 ช่างเทคนิค 1 ชาย 18+ ปวช.+ 9,690+/ด สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ ดูระบบไฟ-น้ าได้

สถานประกอบการ ประเภทกิจการที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข
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81 แม่บา้นโรงงาน 2 ญ 30-45 ไม่จ ากัด 323/ว. ท าความสะอาดส านักงาน/โรงงาน บจก.ซิต้ีฟาร์ม อนิเตอร์ฟู้ด ผลิตน้ าผลไม้
82 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-35 ปวส.+ 9,690++/ด. ช่างไฟฟ้าประจ าโรงงาน  25 ม.6 ต.บา้นปรก กระป๋อง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-751457

83 ช่างไฟฟ้า 2 ช 18+ ปวช.+ 10,000+/ด. ซ่อมบ ารุงไฟฟ้าของเคร่ืองจักร บจก.เพ็ญศิริพลาสติก ผลิตกระสอบ

84 ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 18+ ปวช/ม.6+ 10,000+/ด. ซ่อมบ ารุง ซ่อมเคร่ืองทอ 164 ม.9 ต.ลาดใหญ่ สานพลาสติก

85 พนักงาน QC 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 335/ว. ตรวจสอบคุมภาพ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
86 พนักงานทอ 6 ช/ญ 18+ ป.6+ 335/ว. คุมเคร่ืองจักร 034-764076
87 ผู้เชี่ยวชาญผลิตภณัฑ์ 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ 11,000+/ด. ใหท้ าการสอบเซลส์,ส่งงาน มหาชัย คาร์มาร์ท จ าหน่ายรถยนต์

88 พนักงานขาย 5 ช/ญ 25+ ป.6+ 10,000-20,000 บริการ/ขายรถยนต์ 161/29 ม.1 ต.บางแกว้ 
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-716767
89 บญัชี 2 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 12,000+/ด. ทกุต าแหน่งเงินเดือนตามตกลง บจก.สยามโกอินเตอร์ ฟูดส์ ผลิตขนม
90 ผู้จัดการโรงงาน 1 ช 30-45 ป.ตรี 25,000+/ด. ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ 189 ม.7 ซ.ตะวันจาก เบเกอร่ี
91 ช่างกลโรงงาน 1 ช 25-35 ปวส+ 12,000+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ ต.ลาดใหญ่ จ.สมุทรสงคราม
92 ช่างไฟฟ้า 1 ช 25-35 ปวส 12,000+/ด. 034-766444
93 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช 25-40 ไม่จ ากัด 330+/ว. ร่างกายแข็งแรง บจก.อนิฟินิต้ี เมทลั ผลิตและจ าหน่าย

ตาไม่บอดสี 99/3 ม.9 ต.บางแกว้ เหล็กรูปพรรณ

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
034-129803

94 พนักงานขาย 6 ช/ญ 20-35 ม.6,ปวช+ 9,000-25,000 บริการ/ขายรถยนต์ หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า บจก.มาสด้าสมุทรสงคราม จ าหน่ายรถยนต์

95 แม่บา้นโชว์รูม 1 ญ 20-50 ไม่จ ากัด 323/ว. 159 ม.1 ต.บางแกว้
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-715491

ที่ ต าแหน่งงาน เพศ วุฒิ รายละเอียด/เงื่อนไข สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
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96 โฟร์แมน 5 ช 20+ ปวส.+ 13,000+/ด. ควบคุมงานกอ่สร้าง บจก.มหาลาภกอ่สร้าง รับเหมา
97 วิศวกรโยธา 2 ช 25+ ป.ตรี 20,000+/ด. บริหารและควบคุมโครงการงานกอ่สร้าง 113 ม.1 ต.คลองเขิน ก่อสร้าง
98 คนขับรถกระบะ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 350/ว. ขับรถรับ-ส่งคนงาน / ขับส่งของ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
99 คนขับรถเครน, รถแบคโฮ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 500/ว. มีใบอนุญาตขับขี่ 034-710929
100 พนักงานผลิตรายวัน 50 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 323+/ว. ปอก, แล่, ตัด สินค้าอาหารทะเลแปรรูป สหชัย ซีฟู้ด อาหารทะเล
101 พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) 10 ช/ญ 18-35 ม.3+ 323+ว. ควบคุมการผลิต 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง แช่แข็ง
102 ช่างเทคนิค 2 ช 25-40 ปวส+ 10,000+/ด. ดูแลเคร่ืองจักรในสายการผลิต อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
103 ช่างเชื่อมและซ่อมเคร่ืองจักร 1 ช 25-40 ปวส+ 10,000+/ด. เชื่อมประกอบ ซ่อมเคร่ืองจักร 034-723491
104 พนักงานบญัชี 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 9,690+/ด. ท างานบญัชี ไม่จ าเปน็ต้องมีปสก. อุดมชัยสมุทรสงครามซีเมนต์ จ าหน่ายวัสดุ
105 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 9,690+/ด. บริการ/ขายสินค้า 134/33 ม.1 ต.บางแก้ว ก่อสร้าง
106 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 9,690+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
107 พนักงานคลังสินค้า 2 ช 18+ ม.3+ 9,690+/ด. 034-711824
108 ช่างเชื่อมประกอบอาร์กอน 2 ช 25-40 ม.3+ 400-600/ว. ประกอบเคร่ืองจักรสแตนเลส นิรันดร์ฟู้ดส์ ผลิตวุน้มะพร้าว

และสร้างภาชนะสแตนเลส 160/21 ม.8 ต.ปลายโพงพาง แปรรูป

อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม
085-2996236

109 พนักงานเสิร์ฟ 5 ช/ญ 18-30 ไม่จ ากัด 325/ว. บริการอาหารส าหรับลูกค้าบริเวณห้องอาหาร บ้านอัมพวา รีสอร์ท โรงแรม/
110 พนักงานบริการส่วนหน้า 1 ช 40-50 ไม่จ ากัด 325/ว ดูแลรถเข้า-ออก ยกกระเป๋า ขับรถรับส่งลูกค้า 22 ถ.บางกะพ้อม ต.อัมพวา รีสอร์ท

มีใบขับขี่รถยนต์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
034-752222

111 พนักงานจัดเล้ียง 2 ช 20-35 ม.6+ 380/ว. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมเดอะเกรซอมัพวา โรงแรม/
112 คนสวน 2 ช 25-40 ม.3+ 350/ว. ตัดแต่งต้นไม้/กวาดถนน 26 ม.8 ต.บา้นปรก รีสอร์ท
113 Chef 1 ช 35-50 ม.6+ 10,000+/ด. ประกอบอาหารไทยโมเดิร์น/ฝร่ัง/จีน/เบเกอร่ี  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เงินเดือนตามความสามารถ 034-712244

ประเภทกิจการ
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