
จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

1 พีเ่ล้ียงเด็ก 1 30-50 ญ ไมํจ ากัด 330+/ว. มีประสบการณ์เล้ียงเด็ก ร๎านคลินิคไฟฟ้า จ าหนําย
ท างานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. 15/94 ต.แมํกลอง อุปกรณ์ไฟฟ้า

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
086-3246561

2 แมํบ๎านดูแลคนป่วย 1 30+ ช/ญ ไมํจ ากัด 350/ว. ท างานบ๎าน ดูแลคนป่วย อาบน้ าป้อนข๎าวชํวยพยุง คุณปราณี บา๎นสํวนบคุคล

ท าอาหารได๎บ๎าง ต.ทําคา อ.อัมพวา
สามารถนอนค๎างบ๎านนายจ๎างได๎ จ.สมุทรสงคราม

096-8496276
3 เจ๎าหน๎าทีฝ่่ายการตลาด 4 25-30 ช ม.3+ 15,000/ด. งานจ าหนํายสินค๎า บจก.เอ็มพีเอส 18 ลิสซ่ิง ขายสินค๎า

4 เจ๎าหน๎าทีฝ่่ายการตลาด 2 30+ ญ ม.3+ 15,000/ด. งานจ าหนํายสินค๎า 126/144 ม.10 ต.ลาดใหญํ และบริการ
5 เจ๎าหน๎าทีฝ่่ายข๎อมูลกลาง 1 25+ ญ ม.3+ 9,540/ด. งานจัดเก็บเอกสาร,จัดสินค๎า,คีย์ข๎อมูล อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-700339
6 พนักงานตัดแตํงเนื้อ 1 18-40 ช/ญ ม.3+ 9,540/ด. - บจก.เบทาโกร อาหารสด
7 พนักงานประจ าร๎าน 1 18-40 ช/ญ ม.3+ 9,540/ด. - 191 ถ.เอกชัย ต.แมํกลอง และแชํแข็ง
8 พนักงานคลังสินค๎า 1 18-40 ช/ญ ม.3+ 9,540/ด. - อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

085-8115915/062-5804346

ต าแหน่งงานว่างจงัหวัดสมทุรสงคราม

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2561
ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (smart job center)

“บริการด้วยใจเพ่ือคนไทยมีงานท า  บริการด้านอาชีพและการท างาน”

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

โดย ... กลุม่งานสง่เสรมิการมงีานท า  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ที่ ต าแหนง่งาน เพศ สถานประกอบการคา่จา้ง(บาท)วฒุ ิ รายละเอยีด/เง ือ่นไข
ประเภท

กจิการ

2



จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

9 พนักงานขาย (ขายแกง) 1 20+ ช ป.6+ 370/ว. ขายแกงทีต่ลาดนัดทัว่ไป ช.แกงเขียวหวาน ร๎านข๎าวแกง
ท างานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-21.00 น. 9/11 ต.บ๎านปรก 
ขับรถยนต์ได๎ มีคําลํวงเวลาให๎ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

086-4663364
10 พนักงานฝ่ายผลิต 3 20+ ช ไมํจ ากัด 318+/ว. - บจก.สยามมารีน โฟรเซํนฟูดส์ อาหารทะเล
11 พนักงานคลังสินค๎า 1 20+ ช ไมํจ ากัด 318+/ว. - 201 ม.7 ต.บางแก๎ว แชํแข็ง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-773611

12 ทีป่รึกษาด๎านบริการ 1 20-40 ช ปวช.+ 9,540+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฟอร์ด เตชอัมพร จ าหนําย
13 ทีป่รึกษาด๎านการขาย 1 20-40 ช ปวช.+ 9,540+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 18 ม.7 ถ.พระราม2 ต.บางแกว๎ รถยนต์

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
086-7655489

14 พนักงานขับรถ 6 ล๎อ/รถเซ้ียบ 1 20-45 ช ไมํจ ากัด 500+/ว. ท างานวันจันทร์-เสาร์ หจก.ด ารงกุลการโยธา รับเหมา
เวลา 8.00-17.00 น. 110/21 ซ.บางแก๎ว ต.แมํกลอง กํอสร๎าง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
081-8568780

15 พนักงานขายประจ าร๎าน 1 20-40 ช/ญ ม.6+ 9,540/ด. มีคําคอมมิชชั่น พาซาญํา(PASAYA) จ าหนํายผ๎า
14/4 ม.10 ต.บางขันแตก ส าหรับแตํงบา๎น

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-773450 / 083-9896217

16 ธุรการ-บุคคล 1 20-40 ช/ญ ม.6+ 9,540+/ด. มีประสบการณ์ท างาน 1 ปี บจก.คิมเจเจ อินเตอร์ฟูด้ แมงกะพรุน
17 บัญชี 1 20-40 ญ ปวช.+ 9,540+/ด. - 69/10 ต.แมํกลอง แชํแข็ง
18 แมํบ๎าน 1 25-50 ญ ไมํจ ากัด 9,540/ด. มีประสบการณ์ท างานแมํบ๎านในบริษัท อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
19 พนักงานฝ่ายผลิต 20 20+ ช/ญ ไมํจ ากัด 9,540/ด. - 094-2521114

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

ที่ ต าแหนง่งาน เพศ

โดย ... กลุม่งานสง่เสรมิการมงีานท า  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ
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20 พนักงานขับรถ 4/6 ล๎อ 1 20+ ช ไมํจ ากัด 9,540+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 ร๎านตรีเทพศิลป์ ผลิต/จ าหนําย

ถ.พระราม 2 ต.แมํกลอง ศาลพระภมูิ

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
086 - 0238313

21 ชํางกลึงโลหะ 1 20+ ช ปวช.+ 10,000+/ด. - โชคไพบูลย์ดีเซลอะไหลํยนต์ จ าหนํายอะไหลํ

22 พนักงานขายหน๎าร๎าน 1 20+ ญ ปวช.+ 9,540+/ด. - 5/1 ต.แมํกลอง เคร่ืองยนต์

23 บัญชี 1 20+ ญ ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาบัญชี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
081-9875035

24 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 4 25-45 ช ม.3+ 9,000+คําเทีย่ว มีใบอนุญาตขับขี่ ท.3 ขึ้นไป บจก.แมํกลองโลจิสติกส์ ขนสํงทางบก
75/35-35 ม.1 ต.แมํกลอง
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-711445/0922601239
25 พนักงาน QC 3 20+ ช/ญ ม.3+ 318/ว. - บจก.สุรใจฟูด้ส์ ผลิตอาหาร
26 ชํางซีมเมอร์ 1 20+ ช/ญ ไมํจ ากัด 350/ว. มีประสบการณ์ด๎านการซีมเมอร์ 12/1 ม.6 ต.บางแก๎ว กระป๋อง
27 Food Science 1 20+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขาทีเ่กี่ยวข๎อง มีประสบการณ์ 1 ปี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
28 ชํางไฟฟ้า 1 20+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาทีเ่กี่ยวข๎อง มีประสบการณ์ 1 ปี 080-4499961
29 ชํางเชื่อม 1 20+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาทีเ่กี่ยวข๎อง มีประสบการณ์ 1 ปี 034-773566
30 แมํบ๎าน 1 20-45 ญ ไมํจ ากัด 318+/ว.
31 คนสวน 1 20-45 ช ไมํจ ากัด 318+/ว.
32 พนักงานฝ่ายผลิต 10 20+ ญ ไมํจ ากัด 318+/ว.
33 พนักงานชํางยนต์ 10 18+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาชํางยนต์ โตโยต๎าสมุทรสงคราม จ าหนําย
34 พนักงานล๎างรถ 10 18+ ช ม.3+ 9,600/ด. - 78 ต.แมํกลอง อ.เมืองฯ รถยนต์
35 พนักงานอะไหลํ 3 18+ ช/ญ ปวช.+ 9,540+/ด. - จ.สมุทรสงคราม
36 ชํางสี 1 18+ ช ม.6+ 10,000/ด. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 034-723054-63 ตํอ 109

โดย ... กลุม่งานสง่เสรมิการมงีานท า  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

ที่ ต าแหนง่งาน เพศ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ
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37 พนักงานผลิต 20 20+ ช/ญ ป.6+ 318+/ว. สามารถท างานเป็นกะได๎ บจก.โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น ผลิตอาหาร
38 พนักงานชํางเคร่ือง 20 20+ ช/ญ ปวช.+ 318+/ว. สามารถท างานเป็นกะได๎ 35 ม.6 ต.แพรกหนามแดง สัตว์น้ า
39 วิศวกรไฟฟ้า 2 20+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. จบสาขาไฟฟ้า,ยินดีรับนักศึกษาจบใหมํ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
40 พนักงานขับรถยก 5 20+ ช ม.3+ 318+/ว. สามารถท างานเป็นกะได๎ 034-772074
41 หัวหน๎าฝ่ายผลิต 1 30+ ช ป.ตรี 15,000+/ด. มีประสบการณ์ด๎านการผลิต 3 ปีขึ้นไป บจก.สยามโกอินเตอร์ฟูด้ส์ ผลิตขนมปัง
42 พนักงานฝ่ายผลิต(ขนมปัง) 15 18-40 ช/ญ ไมํจ ากัด 318+/ว. มีคําลํวงเวลาให๎ทุกวัน 68/1 ม.8 ต.บางช๎าง
43 แมํบ๎าน 1 30-45 ญ ไมํจ ากัด 318+/ว. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

086-6070494
44 พนง.ขาย แผนกปูน 1 22-35 ช ม.6+ 318+/ว. ทุกต าแหนํง สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จ าหนํายวัสดุ
45 พนง.ขาย แผนกพ.ีว.ีซี. /ไม๎ฝา 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. ถ๎ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สาขาสมุทรสงคราม ตกแตํงบ๎าน
46 พนง.ขาย แผนกเหล็ก 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. (ผ๎ูชาย)ผํานการเกณฑ์ทหาร  99/1 ม.11 ต.ลาดใหญํ
47 พนง.ขาย แผนกประตูไม๎อัด 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. ไมํมีรอยสักนอกรํมผ๎า  ไมํระเบิดหู อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
48 พนง.ขาย แผนกฮาร์ดแวร์ 2 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. ไมํสูบบุหร่ีบริเวณโกลบอลเฮ๎าส์ 034-710843
49 พนง.ขาย แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว. 098-0972451
50 พนง.ขาย แผนกเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว.
51 พนง.ขาย แผนกเฟอร์นิเจอร์ 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว.
52 พนง.ตรวจบิล-ตรวจจําย 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว.
53 IPE เคร่ืองมือชําง 1 22-35 ช ม.3+ 318+/ว.
54 เลขานุการ 1 22-30 ช/ญ ป.ตรี 10,000+/ด. ทดลองงาน 3 เดือน บมจ.ไทยประกันชีวิต ตัวแทนประกัน
55 ประชาสัมพันธ์ (ออกบูธ) 9 22-40 ช/ญ ม.3+ 318-500/ว. ถ๎าผําน รับเป็นพนักงานประจ า 111 ม.2 ต.บางแก๎ว

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
061-5479699

56 กราฟฟิก 1 20+ ช/ญ ปวส.+ 10,000+/ด. จบสาขาทีเ่กี่ยวข๎อง สามารถออกแบบได๎ บจก.ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ จ าหนําย
57 พนักงานขาย 1 18+ ช/ญ ปวช.+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์การขายเฟอร์นิเจอร์ 153 ม.1 ต.บางแก๎ว เฟอร์นิเจอร์
58 พนักงานขับรถ 1 18+ ช ม.3+ 400/ว. สามารถขับรถยนต์ได๎และมีใบอนุญาตขับขี่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

สามารถประกอบเฟอร์นิเจอร์ได๎ 034-711147

รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ
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59 Resort Manager 1 25+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. ส่ือสารภาษาอังกฤษได๎/ประสบการณ์ด๎านโรงแรม อสิตา อีโคํ รีสอร์ท รีสอร์ท
60 Operation Manager 1 25+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. ส่ือสารภาษาอังกฤษได๎/ประสบการณ์ด๎านโรงแรม 33 ม.4 ต.ท๎ายหาด
61 พนักงานบัญชี 1 20-45 ช/ญ ป.ตรี 10,000+/ด. จบสาขาบัญชี มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
62 พนักงานต๎อนรับ/Front 2 20-45 ช/ญ ป.ตรี 10,000+/ด. มีทักษะภาษาอังกฤษ 081-9994641
63 พนักงาน รปภ. 1 20-45 ช ไมํจ ากัด 10,000+/ด. ท างานเป็นกะได๎ มีประสบการณ์การเป็น รปภ.
64 แมํบ๎าน 2 20-45 ญ ไมํจ ากัด 9,540/ด. ท างานเป็นกะได๎
65 หัวหน๎าแมํบ๎าน 1 20-45 ญ ไมํจ ากัด 9,540/ด. มีประสบการณ์
66 เทรนเนอร์ประจ าฟิตเนส 2 20+ ช/ญ ม.3+ 10,000+/ด. เทรนเนอร์อัตราจ๎างตามตกลง โรงแรมโคโคํวิว โรมแรม
67 พนักงานบริการ 4 18+ ช/ญ ม.3+ 9,540+/ด. ท างานเป็นกะได๎ วันหยุดไมํตรงเสาร์-อาทิตย์ 144 ต.แมํกลอง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
088-2881900

68 ฝ่ายผลิต 4 18+ ช/ญ ป.6+ 318/ว. - อุตสาหกรรมแมํกลองการเกษตร เคร่ืองด่ืมบรรจุ
69 ชํางซํอมบ ารุง(ไฟฟ้า) 1 20+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาไฟฟ้า 5/1 ม.1 ต.ลาดใหญํ ในภาชนะปิด
70 ชํางกลโรงงาน 1 20+ ช ปวช.+ 9,540+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-712580
71 หัวหน๎าฝ่ายผลิต 2 25+ ช ป.ตรี 12,000+/ด. จบสาขาทีเ่กี่ยวข๎อง /มีประสบการณ์ 1 ปี บจก.ซิต้ีฟาร์ม ผลิตเคร่ืองด่ืม

25 ม.6 ต.บ๎านปรก
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-751457-9
72 พนักงานทัว่ไป 4 18 ช/ญ ป.6+ 318/ว. - บจก.แสงไทยตราพระ ผลิต/จ าหนําย
73 ชํางซํอมบ ารุง 1 20 ช ม.6+ 9,540/ด. - 88/8 ม.5 ต.ลาดใหญํ น้ าปลา

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-756688

74 พนักงานคลังสินค๎า 10 18+ ช ไมํจ ากัด 9,540+/ด. - อุดมชัยสมุทรสงครามซีเมนต์ จ าหนํายวัสดุ-
75 พนักงานบัญชี 1 18+ ญ ปวช.+ 9,540+/ด. จบสาขาบัญชี 134/33 ม.1 ต.บางแก๎ว กํอสร๎าง
76 พนักงานขับรถ 6 ล๎อ 5 18+ ช ไมํจ ากัด 9,540+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-711824

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ

โดย ... กลุม่งานสง่เสรมิการมงีานท า  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106
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จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

77 พนักงานบัญชี 2 20+ ญ ปวส.+ 12,000+/ด. จบสาขาบัญชี บจก.ศิริไพบูลย์พัฒนาการ รับเหมา
78 พนักงานสโตร์ 1 20+ ช ปวส.+ 10,000+/ด. ท างานวันจันทร์-เสาร์ 123 ม.1 ต.บางแก๎ว กํอสร๎าง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-712576

79 ชํางซํอมรถ 1 18+ ช ม.3+ 9,540+/ด. มีทักษะการซํอมจักรยานยนต์ ถํายน้ ามันเคร่ือง ร๎านตะวันอินเตอร์ไบค์ ซํอมรถ
ตํอไฟเข๎าแบตเตอร์ใหมํ สาขาแมํกลอง

099-0509068
80 ผ๎ูประสานฝ่ายขาย 2 25-40 ช/ญ ปวส.+ 10,000+/ด. มีประสบการณ์ในการขายหรือผํานงานบริการ บ๎านทิพย์สวนทอง โรงแรม
81 พนักงานลูกค๎าสัมพันธ์ 2 25-40 ช/ญ ปวส.+ 10,000+/ด. ท างานเป็นกะได๎ 54 ม.2 ต.บางพรม

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
034-761753

82 พนักงานเสิร์ฟ (ชาย1หญิง3) 4 18+ ช/ญ ม.3+ 318+/ว. - บ๎านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา รีสอร์ท
83 บาร์ 1 18+ ช/ญ ม.3+ 318+/ว. - 22 ถ.บางกะพ๎อม-แก๎วฟ้า 
84 พนักงานจัดเล้ียง 1 18+ ช/ญ ม.3+ 318+/ว. - ต.อัมพวา อ.อัมพวา
85 กัปตันห๎องอาหาร 1 18+ ช/ญ ม.3+ 318+/ว. -  จ.สมุทรสงคราม

034-752222
86 เจ๎าหน๎าทีห่๎องอาหาร 1 18+ ญ ม.3+ 318+/ว. - รพ.มหาชัยแมํกลอง สถานพยาบาล

158/1 ถ.พระราม2 ต.แมํกลอง
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-715001
87 พนักงานประจ าออฟฟิต 1 20+ ช/ญ ม.6+ 9,540+/ด. ต๎อนรับลูกค๎า มีทักษะคอมพิวเตอร์ โรงแรมมายการ์เด๎น โรงแรม

ท างานเป็นกะได๎ เช๎า 8.00-18.00 น. เย็น 18.00-8.00 น. ต.แมํกลอง อ.เมืองฯ
หยุดสองวัน/สัปดาห์ 034-710953/094-7870303

88 พนักงานฝ่ายผลิต 20 18+ ช/ญ ป.6+ 318/ว. - บจก.โรแยลพลัส ผลิตน้ าผลไม๎
129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง
 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-710910-13

สถานประกอบการ

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

ที่ ต าแหนง่งาน เพศ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) ประเภทกจิการ
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จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

89 พนักงานผลิต (ชาย2หญิง5) 7 18-45 ช/ญ ไมํจ ากัด 318+/ว. - บจก.ซัมเมอร์สปริง ผลิตน้ าผลไม๎
90 พนักงาน QA 1 18-35 ช/ญ ม.3+ 318+/ว. มีประสบการณ์ท างาน 88/8 ม.10 ต.ลาดใหญํ
91 พนักงานคลังสินค๎า 1 18-45 ช ไมํจ ากัด 318+/ว. - อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
92 เด็กติดรถสํงของ 1 22-45 ช ไมํจ ากัด 318+/ว. - 034-700222
93 หัวหน๎าคลังสินค๎า 1 22-35 ช ป.ตรี 15,000+/ด. มีประสบการณ์ท างาน
94 เช็คเกอร์ 1 20-40 ช/ญ ม.6+ 350+/ว. บจก.โชคนาวีห๎องเย็น ห๎องเย็น
95 พนักงานขับรถ 10 ล๎อ 2 20+ ช ไมํจ ากัด 11,000+/ด. 28 ม.5 ต.แหลมใหญํ 

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
081-4052546/034-771407

96 พนักงาน QC 20 18+ ช/ญ ไมํจ ากัด 318+/ว. - บจก.สหชัยซีฟูด้ แปรรูปอาหาร
97 พนักงานผลิต 20 18+ ช/ญ ไมํจ ากัด 318+/ว. - 208/1 ม.1 ต.บางจะเกร็ง ทะเล

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
034-723491

98 QA Supervisor 2 24+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด. - ทุกต าแหนํงถ๎ามีประสบการณ์จะพิจารณา บจก.เอเซียติค ผลิต/จ าหนําย
99 เจ๎าหน๎าทีอ่บรม 1 24+ ช/ญ ป.ตรี 15,000+/ด.   เป็นพิเศษ อุตสาหกรรมการเกษตร น้ ามะพร๎าว
100 หัวหน๎าแผนกธุรการ 1 28+ ช/ญ ป.ตรี 25,000+/ด. - เงินเดือนสามารถตํอรองได๎ ขึ้นอยูํกับ 65 ถ.พระราม 2 
101 เจ๎าหน๎าที ่R&D 2 20+ ช/ญ ปวส.+ 11,000+/ด.   ประสบการณ์ ต.แพรกหนามแดง
102 R&D Supervisor 2 27+ ช/ญ ป.ตรี 25,000+/ด. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
103 จป.วิชาชีพ 1 24+ ช/ญ ป.ตรี 17,000+/ด. 034-772044-49
104 ชํางไฟฟ้า 5 20+ ช/ญ ปวช.+ 12,000+/ด.
105 ชํางคุมเคร่ืองจักร(Operator) 5 20+ ช/ญ ปวช.+ 12,000+/ด.
106 ชํางซํอมบ ารุง 5 20+ ช/ญ ปวช.+ 12,000+/ด.
107 พนักงาน QA 5 18+ ช/ญ ม.6+ 9,540+/ด.
108 หัวหน๎าทีม QA 5 20+ ช/ญ ปวส.+ 11,000+/ด.
109 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 5 18+ ช/ญ ม.3+ 9,540+/ด.
110 พนักงานสโตร์ 2 18+ ช/ญ ม.6+ 9,540+/ด.
111 พนักงานฝ่ายผลิต 30 18+ ช/ญ ไมํจ ากัด 318+/ว.

รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

ที่ ต าแหนง่งาน เพศ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท)
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จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

112 พนักงาน QC 3 18+ ญ ไมํจ ากัด 318/ว. - บจก.ซีเอ็มเจเนอรัล ผลิตวุน๎-
113 ชํางซํอมบ ารุง 1 18+ ช ไมํจ ากัด 318/ว. - 159 ม.8 ต.ปลายโพงพาง มะพร๎าว

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
034-710828

114 พนักงานต๎อนรับ 1 20+ ช ปวช+ 10,000+/ด. มีทักษะด๎านภาษาอังกฤษ โรงแรมชูชัยบุรี โรงแรม
115 พนักงานเคร่ืองเสียง 2 20+ ช ไมํจ ากัด 9,540+/ด. มีประสบการณ์ด๎านเคร่ืองเสียง 338,338/1-3 ต.อัมพวา

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
095-3698790

116 พนักงานขาย 4 20-40 ช/ญ ม.6+ 9,540+/ด. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บจก.มุ๎ยฮวดมอเตอร์เซลส์ จ าหนําย
117 พนักงานอะไหลํ 1 20-40 ช ปวช.+ 9,540+/ด. ขับรถยนต์ได๎,มีใบอนุญาตขับขี,่สาขาชํางยนต์ 167 ม.6 ต.บางแก๎ว รถยนต์
118 ชํางพืน้ ชํางพํน อูํสี 1 20-40 ช ไมํจ ากัด 9,540+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
119 แมํบ๎าน 1 20-40 ญ ไมํจ ากัด 9,540/ด. 034-773555
120 ชํางไฟฟ้า 2 20-32 ช ปวส.+ 10,000+/ด. จบสาขาชํางไฟฟ้า บจก.เทอร์โมคูลล่ิง ประกอบเคร่ือง
121 ชํางเชื่อม 2 20-32 ช ม.3+ 9,540+/ด. อัตราจ๎างขึ้นอยูํกับประสบการณ์ 66/6 ม.2 ต.นางตะเคียน ท าความเย็น
122 พนักงานทัว่ไป 2 20-32 ช ไมํจ ากัด 9,540+/ด. ท างานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-764036/098-2929477
123 พนักงานท าปลาทูนึ่ง 4 20+ ช/ญ ไมํจ ากัด 418/ว. ไมํด่ืมสุรา ไมํเสพยาเสพติด ขยัน อดทน เต๋าทูนึ่ง จ าหนําย

ถ.เอกชัย ต.แมํกลอง ปลาทูนึ่ง
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

086-8624789
124 โฟร์แมน 1 19-35 ช ปวช.+ 13,000+/ด. มีประสบการณ์งานกํอสร๎าง 2 ปี บจก.มหาลาภกํอสร๎าง กํอสร๎าง
125 วิศวกรโยธา 1 24-35 ช ป.ตรี 18,000+/ด. จบสาขาทีเ่กี่ยวข๎อง 113 ม.1 ต.คลองเขิน
126 พนักงานขับ 4-6 ล๎อ 1 19-45 ช ม.3+ 350/ว. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-710929/090-9795829
127 พนักงานจัดเรียงสินค๎า 1 18+ ช ม.3+ 340/ว. - บิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค๎าปลีก
128 พนักงานฝ่ายอาหารสด 2 18+ ช/ญ ม.3+ 340/ว. - สาขาสมุทรสงคราม
129 พนักงานป้องกันการสูญหาย 1 25+ ช ป.ตรี 12,000/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 034-770751

ที่ ต าแหนง่งาน เพศ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท)
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