
จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

1 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า บจก.รัตนไพบูลย์สมุทรสงคราม ค้าส่ง-ปลีกสินค้า

2 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส. ตามตกลง สวัสดิการ - ประกันสังคม/ค่าคอมมิชช่ัน 9 ม.11 ต.ลาดใหญ่

             อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-761449, 064-0978417

3 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ ตามตกลง รายละเอียดงานติดต่อนายจ้าง โรงแรมเดอะบัฟฟาโล อัมพวา โรงแรม รีสอร์ท

4 แม่ครัว/พ่อครัว 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง เงินเดือนตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

5 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง 092-2517133

6 คนดูแลสวน 2 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง 081-8113881

7 บาริสต้า 2 ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง

8 รปภ. 2 ช ไม่จ ากัด ม.3+ ตามตกลง

9 แม่บ้าน 1 ญ 20-45 ไม่จ ากัด 323 บ./วัน ท าความสะอาด มีอดทน บ้านท้ายหาดรีสอร์ท ท่ีพัก รีสอร์ท

10 รปภ. 1 ช 20-50 ไม่จ ากัด 360 บ./วัน *ปฏิบัติงานกลางคืน 1 ม.2 ต.ท้ายหาด

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-7888302

11 แม่บ้าน 1 ญ ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด 350 บ./วัน *มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.อินฟินิต้ี เมทัล ผลิตและจ าหน่าย

12 พนักงานขับรถสิบล้อ 1 ช ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการ - ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม (ซอยข้างร้านเค้กฐาปนี) เหล็กรูปพรรณ

13 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช 20+ ไม่จ ากัด 350/บ./วัน           - เบ้ียขยัน, พักร้อนประจ าปี, หอพัก 034-129803-4

ต ำแหน่งงำนว่ำง เดือนกรกฎำคม 2565
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรสงครำม

ประเภทกิจกำรเพศท่ี ต ำแหน่งงำน สถำนประกอบกำรวุฒิ รำยละเอียดงำน/เง่ือนไข



จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

14 หัวหน้าส่วนวิศวกรรม 1 ช 22-45 ป.ตรี ตามตกลง สวัสดิการ   - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ บจก.เอเชียติคอุตสาหกรรม ผลิตกะทิและน้ าผลไม้

15 หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี ตามตกลง                - ค่ารักษาพยาบาล 65 ม.5 ต.แพรกหนามแดง

16 ช่างซ่อมมบ ารุง 1 ช 20-45 ปวส.+ ตามตกลง                - ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

17 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-45 ปวส.+ ตามตกลง                - ประกันชีวิต (ติดกับวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา)

18 ช่างบอยเลอร์ 1 ช 20-45 ปวส.+ ตามตกลง                - เงินช่วยเหลืองานศพ 093-5844674

19 เจ้าหน้าท่ีควบคุมเคร่ืองจักร 1 ช 22-45 ป.ตรี ตามตกลง                - เงินค่าคลอดบุตร

20 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี ตามตกลง                - การฝึกอบรม

21 หัวหน้าส่วนผลิต 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี ตามตกลง                - ชุดฟอร์มฟรี, ค่าท่ีพัก

22 หัวหน้าทีมคลังสินค้า 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี ตามตกลง                - โบนัสประจ าปี

23 พนักงานผู้พิการ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+                - ปรับเงินประจ าปี

24 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 18-45 ป.6+ 323+                - ท่องเท่ียวประจ าปี เล้ียงปีใหม่

25 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 1 ช 20-45 ปวส.+ ตามตกลง                - แจกทอง อายุงาน 5 ปี, 10 ปี

26 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ จ าหน่ายรถยนต์

27 ช่างยนต์ 1 ช/ญ 18-45 ปวช.+ ตามตกลง สาขาช่างยนต์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

28 แม่บ้าน 1 ญ 30-50 ไม่จ ากัด 323+ 034-773555

29 ธุรการโรงงาน 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี ตามตกลง สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ดี บจก.โกรเบสท์คอร์โพเรช่ัน ผลิตอาหารสัตว์น้ า

30 เจ้าหน้าท่ีควบคุมบอยเลอร์ 1 ช 22-45 ปวส.+ ตามตกลง สาขาเคร่ืองมือกล ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

31 เจ้าหน้าท่ีอัดเม็ดอาหารกุ้ง 4 ช 20-45 ปวส.+ ตามตกลง สามารถท าโอทีและเข้ากะได้ จ.สมุทรสงคราม

32 วิศวกรไฟฟ้า 1 ช 20-45 ป.ตรี ตามตกลง 034-772074 ต่อ 119

33 ช่างไฟฟ้า 3 ช 20-45 ปวช.+ ตามตกลง 063-1744969

34 ช่างยนต์ 1 ช 20-45 ปวช.+ ตามตกลง

ท่ี เพศต ำแหน่งงำน วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

35 พนักงานคัดแยกและบรรจุเกลือ 5+ ช/ญ 18-40 ไม่จ ากัด กระสอบละ *ยินดีรับต่างด้าวท่ีมีบัตรถูกต้อง บจก.กรุงเทพค้าเกลือ จ าหน่ายเกลือ

25 บ. สามารถยกกระสอบหนัก 50 กก.ได้ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ (สอนงานให้) จ.สมุทรสงคราม

089-929-2757

36 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-45 ม.3+ ตามตกลง สวัสดิการ - ประกันสังคม บจก. สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ าหน่ายวัสดุ

37 พนักงานจัดส่ง 1 ช/ญ 18-50 ม.3+ ตามตกลง              - ชุดยูนิฟอร์ม สาขาสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ ก่อสร้าง

38 พนักงานตรวจบิล-ตรวจจ่าย 1 ช/ญ 2245 ปวช.+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

39 พนักงานดูแลระบบคลังสินค้า ASRS 1 ช/ญ 22-45 ปวช.+ ตามตกลง 098-0972451

40 พนักงานขับรถจักรยานยนต์ 1 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง *มีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ เคอร่ี สมุทรสงคราม ขนส่งพัสดุ

(รับ-ส่งพัสดุ) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

063-2738697 

41 Room Boy 1 ช 20-25 ม.3+ ตามตกลง สวัสดิการ - Service Charge - ประกันสังคม บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา ท่ีพัก รีสอร์ท

42 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช 35-45 ม.6+ ตามตกลง             -ชุดยูนิฟอร์ม       - ท่ีพัก+อาหาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

43 คนสวน 1 ช 35-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง 034-750222, 086-5649335

44 เสมียน 1 ช/ญ 18-45 ปวช.+ ตามตกลง สวัสดิการ  - ประกันสังคม บจก.ไทยพูนทรัพย์พลาสติก โรงงานผลิต 

45 ช่างเทคนิค 1 ช/ญ 18-45 ปวช.+ ตามตกลง              - ค่ากะ ต.คลองโคน อ.เมือง ขวดน้ าปลา 

46 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-45 ปวช.+ ตามตกลง              - เบ้ียขยัน จ.สมุทรสงคราม ฝาจุกพลาสติก

*มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 034-710810

47 พนักงานหน้าร้านท่ัวไป 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 15,000+ *ท างานต่างจังหวัดได้ ไปเช้า-เย็น มีรถรับส่ง ร้านเอ็มโฟน จ าหน่ายโทรศัพมือถือ

เวลาท างาน 10.00-19.00 น. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-3677603

รำยละเอียด/เง่ือนไข สถำนประกอบกำรท่ี ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

48 เจ้าหน้าท่ี R&D (วิจัยและพัฒนา) 1 ญ 25-35 ป.ตรี ตามตกลง สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือท่ีเก่ียวข้อง บจก.สยาม โกอินเตอร์ ฟูดส์ ขนมปัง เบเกอร่ี

49 Chef Bakery 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีความรู้ด้านการท าเบเกอร่ี ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

50 ตัวแทนจ าหน่ายหน่วยรถ 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีรถจักรยานยนต์ และใบขับข่ี 034-766444 ต่อ 202

พ้ืนท่ีสมุทรสงคราม(Sale Rider)

51 บาริสต้า 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง *มีประสบการณ์การท างานร้านกาแฟ ป๊ัมเอสโซ่ เรส แอเรีย ร้านกาแฟ

สามารถท างานเป็นกะ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ ถ.พระราม 2 กม.79 (ฝ่ังลงใต้)

สวัสดิการ - ประกันสังคม/ชุดยูนิฟอร์ม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

             - เงิน Incentive จากยอดขาย 089-2541422

52 พนักงานขายวัสดุก่อสร้าง 1 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 350/วัน เสนอขายวัสดุ ดูแลสินค้า และหน้าร้าน บจก.โมดิวอินเตอร์กรุ๊ป ขายวัสดุก่อสร้าง

บันทึก สรุปยอดขาย เช็คสต๊อก ต.คลองเขิน อ.เมือง

สวัสดิการ - ประกันสังคม/กองทุนทดแทน จ.สมุทรสงคราม

             - งานเล้ียงประจ าปี 034-710929, 080-9790384

53 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 20-30 ม.6-ปวช. ตามตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ส านักงาน บจก.เช่ียวชาญชัยค้าไม้ จ าหน่ายไม้แปรรูป

โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ต.บางแก้ว อ.เมือง

ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนของบริษัทได้ จ.สมุทรสงคราม

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 034-713333, 086-7773403

54 พนักงานฝ่ายผลิต/ขนส่ง 2 ช 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง *มีใบขับข่ี ท.2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.ชัยศิริวัฒน์ เมทัลชีท ผลิตแผ่นหลังคา

สวัสดิการ - ประกันสังคม/ชุดฟอร์ม ต.บ้านปรก อ.เมือง

             - โอที/คอมมิชช่ัน จ.สมุทรสงคราม

098-8283380

ท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข ประเภทกิจกำรสถำนประกอบกำร
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

55 หัวหน้าหน่วยรับวัตถุดิบ/ผลิต 1 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง บจก.โรแยล พลัส จ ากัด น้ าผลไม้บรรจุขวด

56 หัวหน้าหน่วยผสม/ผลิต 4 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง 129 ม.6 ต.แพรกหนามแดง

57 หัวหน้าหน่วยรีทอร์ท/ผลิต 2 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

58 ช่างซ่อมบ ารุง 10 ช 23-45 ปวช.-ปวส. ตามตกลง 034-710913

59 พนักงาน QC 4 ช/ญ 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง

60 พนักงานคุมเคร่ืองไลน์ผลิต 5 ช/ญ 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง

61 พนักงานเช็คเกอร์/แพ็คก้ิง 2 ช/ญ 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง

62 พนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์ 5 ช 18-45 ปวช./ม.6 ตามตกลง

63 พ่อบ้าน 4 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง

64 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด 10 ช/ญ 30-35 ปวส.+ 13,000-16,000 ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และทองรูปพรรณ บจก.เอ็มพีเอส 18 ลิซซ่ิง จ าหน่ายเคร่ืองประดับ

สวัสดิการ - มีท่ีพักและโบนัสประจ าปี ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

จ.สมุทรสงคราม

063-2097792

65 พนักงานขับรถเครน (รถเฮ๊ียบ) 2 ช 25-55 ไม่จ ากัด ตามตกลง *มีใบขับข่ี บจก.สมานทองพาณิชย์ รับซ้ือของรีไซเคิล

สวัสดิการ - มีท่ีพักและโบนัสประจ าปี ต.แม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

092-9459226

66 พนักงานประจ าสาขา 2 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง บจก.น่ิมเอ็กซ์เพลส ขนส่งพัสดุ

สาขาแม่กลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

061-3795682

ประเภทกิจกำรท่ี ต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิ รำยละเอียด/เง่ือนไข สถำนประกอบกำร
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จ ำนวน อำยุ ค่ำจ้ำง
(อัตรำ) (ปี) (บำท)

67 ผู้จัดการสาขาฝึกงาน 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี 10,500-18,000 สวัสดิการ - ค่าคอมมิชช่ัน บจก.ไดนาสต้ี ไทล์ท้อป จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

68 พนักงานขับรถ 1 ช/ญ 18-50 ม.3+ 10,500-18,000              - ประกันสังคม ต.บางแก้ว อ.มือง

69 แอดมิน 1 ช/ญ 2045 ปวส.+ 10,500-18,000              - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จ.สมุทรสงคราม

70 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-45 ม.6+ 10,500-18,000              - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 081-8301352, 02-2769275-81

71 เชฟ 1 ช/ญ 18-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ท างาน เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท โรงแรม รีสอร์ท

72 ผู้ช่วยเชฟ 2 ช/ญ 18-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง ต.บ้านปรก อ.เมือง

73 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 18-45 ป.ตรี ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม

74 พนักงานจัดเล้ียง 10+ ช/ญ 18-45 ม.3+ ตามตกลง 086-3659511, 034-712244

75 พนักงานช่างเทคนิค 1 ช 20-45 ม.6+ ตามตกลง *มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.ฟอร์ด เตชอัมพร จ าหน่ายรถยนต์

ต.บางแก้ว อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

086-7655489

76 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการ - ประกันสังคม บจก.ไทยเทคเยนเนอเรเตอร์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

77 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-36 ปวช.+ ตามตกลง              - โอที และ โบนัส 44/3 ม.6 ต.คลองโคน

78 ธุรการโรงงาน 1 ญ 25-45 ป.ตรี ตามตกลง              - ท่ีพัก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

79 ช่างเช่ือม 1 ช 18-45 ปวช.+ ตามตกลง 065-1491916

80 ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี ตามตกลง โรงแรมอัมพวาน่านอน โรงแรม ท่ีพัก

81 ผู้ช่วยผู้จัดการ F&B 1 ช/ญ 22-45 ปวส.+ ตามตกลง ต.อัมพวา อ.อัมพวา

82 ผู้ช่วยผู้จัดการฟร้อนต์ 1 ช/ญ 22-45 ปวส.+ ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม

83 ผู้ช่วยเชฟ 1 ช/ญ 22-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง 082-3334111
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84 เจ้าหน้าท่ีแพล้นท์ 1 ช 20+ ปวส. ตามตกลง บจก.โชคชัยทิพย์รัตน์คอนกรีต คอนกรีตก่อสร้าง

85 เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ปวส. ตามตกลง ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

86 เจ้าหน้าท่ีไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวส. ตามตกลง จ.สมุทรสงคราม

87 เจ้าหน้าท่ีช่างเช่ือม 1 ช 20+ ปวส. ตามตกลง 034-720-264-5

88 ผู้รับเหมา (คนงาน) 10+ ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 064-9839590

89 พนักงานประจ าร้าน ช/ญ ช/ญ 18-23 ม.3+ 328+/วัน ***ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน*** KFC PTT คลองโคน ไก่ทอด KFC

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

065-9373068

90 พนักงานบริการ 5+ ช/ญ 18-30 ม.3+ ตามตกลง สามารถท างานได้ 4-8 ช่ังโมง/วัน The Pizza Company  ร้านอาหาร

91 พนักงาน Cook (Part Time) 5+ ช/ญ 18-30 ม.3+ 42 บาท/ชม. สามารถเร่ิมงานได้ทันที จะรับพิจารณาพิเศษ สาขา Big C แม่กลอง

92 พนักงานล้างจาน 5+ ช/ญ 18-30 ม.3+ ตามตกลง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

091-4232025 

93 ช่างควบคุมเคร่ืองพิมพ์ 2 ช 20-50 ปวช.+ ตามตกลง มีพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ บจก.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ ผลิตป้ายโฆษณา

94 ธุรการ/บัญชี 2 ญ 20-50 ปวส.+ ตามตกลง ใช้คอมพิเตอร์ได้เป็นอย่างดี ต.แม่กลอง อ.เมือง

95 ช่างสต๊ิกเกอร์ 5 ช 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง ขับรถยนต์ได้/ต่อโอที และท างานวันหยุดได้ จ.สมุทรสงคราม

96 พนักงานท าความสะอาด 2 ญ 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ 081-736-8290

97 Graphics Designer 2 ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพและวีดิโอ 081-1468438

98 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีประสบการณ์
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99 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช 20-50 ไม่จ ากัด 330-350 บ./วัน ขยัน สะอาด หจก. ไทยนันทพันธ์ จ ากัด โรงงานผลิตน้ าปลา

มีโอที ช่ัวโมงละ 50 บาท ต.แม่กลอง อ.เมือง 

จ.สมุทรสงคราม

081-9952541

100 พนักงานขายซิมเติมเงิน 5+ ช/ญ 20-40 ปวช.+ 10,000-15,000 รายได้ดี มีสวัสดิการ TRUE สมุทรสงคราม เครือข่ายมือถือ

101 พนักงานขายและดูแลลูกค้า 5+ ช/ญ 20-40 ปวช.+ 10,000-15,000 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

102 เจ้าหน้าท่ีสรรหาร้านค้า 5+ ช/ญ 20-40 ปวช.+ 10,000-15,000 084-2592499

086-3624564

103 ท่ีปรึกษาการขาย 4+ ช/ญ 23-45 ปวส.+ ตามตกลง มีรถยนต์ส่วนตัว และมีทักษะการใช้คอมฯพ้ืนฐาน บจก.ชัยรัชกิจ สมุทรสงคราม จ าหน่ายรถบรรทุก

104 เจ้าหน้าท่ีแอดมิน 1 ช/ญ 20-45 ปวส.+ ตามตกลง มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ท่ีดี ต.บางแก้ว อ.เมือง

105 พนักงานช่าง 4+ ช 20-45 ปวช.+ ตามตกลง สาขาช่างยนต์ จ.สมุทรสงคราม

106 แม่บ้าน 1 ญ 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์การท างานบ้าน 034-713900 ต่อ 10

107 หัวหน้าบัญชี 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี ตามตกลง *มีประสบการณ์โรงแรม นที ธารา รีสอร์ท รีสอร์ท ท่ีพัก

108 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง **ชุดยูนิฟอร์ม/อาหาร 3 ม้ือ ต.บางย่ีรงค์

109 พนักงานล้างจาน 1 ช/ญ 18-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง  - มีใจรักการบริการ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

110 นักศึกษาฝึกงาน 5+ ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง  - เข้างานเป็นกะได้ 034-751335

111 ผู้ช่วยเลขานุการ (CEO) 1 ช/ญ 23-45 ป.ตรี ตามตกลง สนใจสมัคร ส่ง RESUME มาท่ี บจก. อาร์พีเอ็นเอช กรุ๊ป ขายส่งเน้ือสัตว์

hr@rpnsgroup.com 137/2 ม.7 ต.ลาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์

hr@rpnsgroup@gmail.com อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

hr@rpnsgroup.com
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