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929 127 37 757
1 บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด จ าหน่ายหมากฝร่ัง 1.พนักงานขายหน่วยเงินสด ประจ าชลบุรี 7 7 19-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 14,000 สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้

14/1 อาคารสุวรรณทาวส์เวอร์ ชั้น 3 มีใบอนุญาติขับขี่ 
ซอยศาลาแดง 1 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม รักงานขายและงานบริการ 
เขตบางรัก กทม. 10500 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อื่นๆ
โทร.022-676-287-8,022-676-6312
E-mail.-

2 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) บริการเทคโนโลยี 1.ช่างเทคนิค ประจ าชลบุรี 2 2 20-30 ปี ปวส. สาขาไฟฟ้า 12,000-16,000 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
200 ชั้น M ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ส่ือสารครบวงจร มีความรู้เร่ืองระบบไฟฟ้า โอที
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ค่ากะ ปรับเงินเดือนประจ าปี
โทร.021-003-025 ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ 
E-mail. Recruit@jasmine.com ประกันชีวิต วันหยุด ประกันสังคม อื่นๆ

3 สลิม อัพ เซนเตอร์ คลินิก 1.พยาบาล ประจ าคลินิค สาขาเซนทรัลชลบุรี 3 3 25-45 ปี ป.ตรี สาขาพยาบาล 20,000-25,000
87 อาคารเอ็มไทย ชั้น 10 ออลซิซ่ันเพลส เสริมความงาม
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี กทม. 10330
โทร.026-961-111
E-mail. recruit@msbkk.com

4 บริษัท ซี ไอ ที เอ็นเตอร์ไพร์ซ (ไทย) จ ากัด ผลิต 1.เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA 2 2 25-45 ปี ม.6 ขึ้นไป 300/วัน เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
199 ม.1 ต.คลองกิ่ว ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 ประกันสังคม ค่าอาหาร
โทร.033-080-970 ค่าเดินทาง ค่ากะ เบี้ยขยัน
E-mail. Chupananda@gmail.com ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ
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5 Yonggroup จ าหน่าย 1.ผู้จัดการแผนกบัญชี สาขาชลบุรี 2 2 28 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาบัญชี 30,000-40,000 ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส
88 ม.9 ต.ปากแพรก วัสดุก่อสร้าง 2.โพร์แมน วิศวกรภาคสนาม สาขาชลบุรี 2 2 25 ปีขึ้นไป ปวส. สาขาก่อสร้าง 20,000 ขึ้นไป ประกันอุบัติเหตุ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 เงินสะสมสหกรณ์ออมทรัพย์ อื่นๆ
โทร.034-527-777 ต่อ 401,405
E-mail. Hr_yong8@hotmail.com

6 บริษัท ฟิตเนส เฟริส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ฟิตเนส 1.พนักงานต้อนรับ สาขาเซนทรัลชลบุรี 1 1 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 14,000-15,000 โบนัส พนักงานออกก าลังกายฟรี
98 อาคารสาทรสแควร์ชั้น 3 ถ.สาทรเหนือ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต 
แขวงบางรัก กทม. 10500 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ อื่นๆ
โทร.021-186-688 
E-mail. fitnessfirster@fitnessfirst.co.th

7 บริษัท เดอะ เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากัด โรงแรม 1.พนักงานต้อนรับ 3 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 13,000-20,000 สามารถส่ือสารได้ 2 ภาษารวมภาษาไทย
22/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา มีใจรักงานบริการ สนใจเรียนรู้งานใหม่ๆ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 มีความรับผิดชอบสูง ประกันสังคม อื่นๆ
โทร. 094-495-7271
E-mail. Madera.thailand@gmail.com

8 บริษัท ตลาดน้ า 4 ภาค (พัทยา) จ ากัด สถานที่ท่องเที่ยว 1.เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า 4 4 20-35 ปี ปวช.ขึ้นไป 10,000-12,000 ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
451/304 ม.12 ถ.สุขุมวิทพัทยา รักงานบริการ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-706-340,098-831-1163
E-mail. info@pfm4.com

9 คลินิคศัลยกรรมตกแต่งแพทย์สุพร คลินิก 1. Sale manager 5 28 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 40,000 มีประสบการณ์ด้านงานขาย 5 ปีขึ้นไป
938 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย เสริมความงาม มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 มีความเป็นผู้น า ประกันสังคม 
โทร.084-333-4042 ค่าบ้าน ค่าครองชีพ ค่าโทรศัพท์ อื่นๆ
E-mail. Suporn.clinic@gmail.com
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10 บริษัท สมาร์ทเจ้นท์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริการสรรหา 1. PC ขายวัสดุสร้างบ้าน ห้างไทวัสดุ ศรีราชา 1 1 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 10,200 ขึ้นไป ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม 
34 ซ.รามค าแหง 187 แยก 2 ถ.รามค าแหง บุคลากร มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณา
แขวงมีนบุรี กทม. 10210 เป็นพิเศษ บุคลิกภาพดี อื่นๆ
โทร.081-453-4548, 086-307-7805
E-mail. -

11 บริษัท เกษตรชล 2559 จ ากัด ผลิตและจ าหน่าย 1.สมุห์บัญชี 1 1 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาบัญชี 25,000 ขึ้นไป มคีวามรับผิดชอบสูงท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้

912 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย ไก่เนื้อ สามารถใช้โปรแกรมส านักงานได้ดี 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 สามารถไปตรวจสาขาย่อยได้
โทร. 038-274-274
E-mail. tawinp@gmail.com

12 บริษัท แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท จ ากัด อสังหาริมทรัพย์ 1.พนักงานต้อนรับ ประจ าพัทยา 2 2 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000-18,000 สามารถใช้โปรแกรมส านักงานได้
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถ.สุขุมวิท มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ

เขตคลองเตยเหนือ กทม. 10110 หากมีความสามารถภาษารัสเซีย
โทร.026-112-900 จะพิจาราณาเป็นพิเศษ โบนัส 
E-mail. hr@capitalone.th.th ประกันสังคม การฝึกอบรม อื่นๆ

13 7 Spa Luxury สาขาพระต าหนัก บริการสปา 1.พนักงานนวด 10 10 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 10,000-30,000 มีใจรักงานบริการ ซ่ือสัตย์ อดทน 
7 ม.12 ซ.ทัพพระยา 10 ต.หนองปรือ สามารถท างานเป็นกะได้ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ค่าประกันมือ เงินพิเศษ โบนัส อื่นๆ
โทร.038-252-777,086-335-3883
E-mail. Pa7.group@gmail.com

14 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด จ าหน่ายสินค้า 1.หัวหน้างานแผนกผักผลไม้ ประจ าพัทยา 20 20 22 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,500 ขึ้นไป ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
99/9 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตบางตลาด อุปโภคบริโภค ประกันสังคม ประกันชีวิต อื่นๆ
แขวงปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.028-317-300 ต่อ 7628,7629
E-mail. jowatchara@tops.co.th
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15 บริษัท สหเจริญ เมททอล จ ากัด จ าหน่ายอลูมิเนียม 1.คนงานแบกของ 1 1 18-35 ปี ไม่จ ากัด 300/วัน ประกันสังคม
210/532 ม.5 ถ.อัสสัมชัญศรีราชา ต.สุรศักด์ิ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.081-138-1196
E-mail.-

16 บริษัท ถ่ง อี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แมชชีนเนอร่ี ผลิตแม่พิมพ์ 1.เจ้าหน้าที่ CNC 1 1 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 15,000-20,000 ค่าอาหาร ค่ารถ ค่าเช่าบ้าน 
จ ากัด 770/7 ม.1 ต.คลองกิ่ว 2.ช่างกลึง 1 1 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 15,000-20,000 เบี้ยขยัน ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 ที่พัก โบนัส ปรับเงินเดือนประจ าปี
โทร.038-201-868,094-942-3445 งานเล้ียงประจ าปี อื่นๆ
E-mail. Tongyi.en@gmail.com

17 บริษัท แสงอรุณ เครน เซอร์วิส จ ากัด บริการรถเช่า 1.พนักงานซับเทลเลอร์ 1 1 30 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 15,000 มีประสบการณ์ท างานขับรถเทลเลอร์
12/1,33/8,33/29 ม.1 ต.หนองข้างคอก ไม่ติดยาเสพติด และการพนัน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-277-441-3
E-mail.-

18 บริษัท ไบโอเทคโยโลยี แอนด์ บิสซิเนส จ ากัด ผลิตและจ าหน่าย 1.พนักงานขาย ประจ าเซนทรัลชลบุรี 4 4 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000-15,000 ค่าต าแหน่ง ชุดฟอร์ม โบนัส 
138 ซ.เพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง ผลิตภัณฑ์ ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม 
เขตบางแค กทม. 10160 เสริมอาหาร โอที อื่นๆ
โทร.024-444-484-87 ต่อ 101-103
E-mail.-

19 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริการส่งสินค้า 1.พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 25 25 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 20,000-25,000 มีใบขับขี่ประเภทที่ 2
88/6 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา 2.พนักงานขับรถ 20 20 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 15,000-20,000 โบนัส ค่าทันตกรรม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ลาพักร้อน ประกันสังคม 
โทร.027-908-883,091-773-9417 ประกันชีวิต กองทุนส ารองเล้ียงชีพ อื่นๆ
E-mail.-
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20 ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี หน่วยงานรัฐ 1.พนักงานทั่วไป 1 1 18-60 ปี ปวส. 11,840 ค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษ อื่นๆ
29 ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทร.038-384-280 ต่อ 101-104
http://www.nacc.go.th/chonburi

21 บริษัท ฟอร์มิก้า คริสตัล ซิสเต็มส์ จ ากัด ผลิตหินสี 1.แม่บ้าน 2 2 35-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 300/วัน ประกันสังคม ค่าอาหาร
218/8 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา และอัญมณีเทียม ค่าเดินทาง ค่าน้ ามัน 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.033-006-221-2
E-mail.-

22 บริษัท พี.เอ.แอล.เรสซิเดนซ์ จ ากัด โรงแรม 1.Resident Manager 1 1 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 40,000-50,000 ประกันสังคม อาหารฟรี อื่นๆ
237/45 ม.9 ต.หนองปรือ 2.พนักงานต้อนรับ 5 5 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 11,000
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.091-770-4803
E-mail. Hrm@woraburirtheritz.com

23 Siamgrug and Micromart ร้ายขายยา 1.พนักงานแคชเชียร์ ประจ าสาขาพัทยา 1 1 ไม่เกิน 32 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000-14,000 มีความขยันและตรงต่อเวลา 
122 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน ท างานภายใต้แรงกดดันได้
เขตประเวศ กทม. 10250 ท างานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
โทร.027-158-900
E-mail. ton@siamdrug.com

24 บริษัท สปาชา บิวต้ี แอนด์ สลิม จ ากัด สถาบันลดน้ าหนัก 1.พนักงานทรีตเม้นต์ ประจ าเซนทรัลพัทยาบีช 5 5 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป เบี้ยขยัน ประกันสุขภาพ 
185/81-82 ซ.สุขุมวิท 39 และกระชับสัดส่วน ประกันสังคม ค่ามือ โอที 
กทม. 10110 ค่าคอมมิชชั่น รางวัลตามอายุงาน
โทร.022-919-335 ต่อ 429,401,428,430 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ อื่นๆ
E-mail.-
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25 บริษัท จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส จ ากัด บริการ 1.พนักงานฝ่ายผลิต 30 30 18-40 ปี ไม่จ ากัด 10,000-15,000
23/58 ม.14 ต.คลองหลวงแพ่ง จัดหาพนักงาน
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร.084-878-0090
E-mail.-

26 บริษัท ไวท์ คอนเน็คชั่น จ ากัด ร้านอาหาร 1.Finished Goods Pick & Pack 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 9,000 ขึ้นไป เซอร์วิชชาร์จ เบี้ยเล้ียง ทิป 
อาคารสิวะดล ชั้น 10 ห้อง 1005 สีลม ประจ าอมตะนครชลบุรี เคร่ืองแบบพนักงาน
เขตบางรัก กทม. 10500 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกันสุขภาพ
โทร.022-340-388 ต่อ 43-46 ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม 
E-mail. Hrrrecruitment3@wineconnection.com  ปรับเงินเดือนประจ าปี

27 บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายสินค้าไอที 1.พนักงาน Sale & Service 10 10 20-30 ปี ปวส. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ประกันสุขภาพกลุ่ม 
2545 ถ.เพชรบุรี แขวงสวนหลวง ประจ าโลตัสบ่อวินศรีราชา ชลบุรี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โบนัส
เขตสวนหลวง กทม. 10250 ปรับเงินเดือนประจ าปี ค่าคอมมิชชั่น 
โทร.027-145-777 ต่อ 5565,5561 ค่าเดินทาง เบี้ยเล้ียง
Email. Hr_job@comseven.com กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  อื่นๆ

28 บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ด เซอร์วิส จ ากัด บริการบริหาร 1.พนักงานขายกาวยาแนว การซีเมนต์ 1 1 ไม่เกิน 35 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,000-18,000 ประกันสังคม ประกันชีวิต 
อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 33 ถ.พญาไท งานบุคคล ประจ าโกลบอลเฮ้าส์ชลบุรี ระกันอุบัติเหตุ ชุดฟอร์ม  อื่นๆ
ติด BTS-สถานีพญาไท  กทม. 10220
โทร.021-293-147-8
E-mail. -

29 บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จ ากัด จ าหน่ายและผลิต 1.ช่าง 2 2 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป ค่าครองชีพ ชุดยูนิฟอร์ม 
ซ.ท่าเรือพลี ต.บางปลาสร้อย เคร่ืองปรุงรส 2.พนักงานบัญชี 2 2 ไม่เกิน 30 ปี ปวช. ชึ้นไป 12,000 ขึ้นไป การฝึกอบรม อื่นๆ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-2755-12-3
E-mail.-
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30 ร้านสนุกเกมโซน บิ๊กซีบ้านบึงชลบุรี ร้านเกม 1.พนักงานหน้าร้าน 1 1 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 350/วัน ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส 
บิ๊กซีบ้านบึง ชั้น 1 โซนพลาซ่า ต.บ้านบึง ประกันสังคม อื่นๆ
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.081-584-6611
E-mail.-

31 บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากัด ผลิตท่อ 1.หัวหน้าซ่อมบ ารุง 1 1 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000 ขึ้นไป ค่าอาหาร ค่ากะ
700/650 ม.1 ต.พานทอง 2.หัวหน้างานดัดท่อ 1 1 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000 ขึ้นไป ค่าโบนัส เบี้ยขยัน
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3.Production Engineer 1 1 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000 ขึ้นไป ชุดยูนิฟอร์ม อื่นๆ
โทร. 038-210-270-77 4.พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 25 ปีขึ้นไป ปวส. 9,300 ขึ้นไป
E-mail. Hr@autometal.co.th

32 บริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จ ากัด ผลิตชิ้นส่วนเหล็ก 1.เจ้าหน้าที่วางแผน 1 1 22-30 ปี ปวส. ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง
98/8 ม.2 ต.หนองซาก 2.เจ้าหน้าที่บัญชี 2 2 22-30 ปี ปวส. ขึ้นไป 14,000 ขึ้นไป โบนัส ปรับค่าจ้างประจ าปี
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 3.เจ้าหน้าที่ IT 1 1 22-30 ปี ปวส. ขึ้นไป 18,000 ขึ้นไป ห้องพยาบาล การฝึกอบรม อื่นๆ
โทร.033-006-191-7 ต่อ 7 4.ช่างไฟฟ้า/เคร่ืองกล 3 3 22-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป
E-mail.- 5.พนักงานคลังสินค้า 5 5 22-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,500 ขึ้นไป

33 บริษัท ย าแซ่บ จ ากัด ร้านอาหาร 1.พนักงานบริการ สาขาเซนทรัล พัทยา 2 2 28-30 ปี ม.3 ขึ้นไป 10,000-13,000 ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม 
878/43 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ กองทุนเงินทดแทน โบนัส 
แขวงวัดท่าไม้ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ปรับเงินเดือนประจ าปี อื่นๆ
โทร. 083-885-5968
E-mail.-

34 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ร้านอาหาร 1.พนักงานครัว ประจ าสาขา RGP พัทยา 20 20 18-36 ปี ม.3 ขึ้นไป 12,000-16,000 ประสบการณ์ท าอาหาร 6 เดือนขึ้นไป
75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 6 ซ.รูเบีย บุคลิกภาพดี รักงานบริการ 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร.023-656-999 ,086-986-9919
E-mail. Thitiwat_po@minor.com

Page 7



ชาย หญงิ

ไม
่ระ

บุประเภทกิจการ

จ า
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง (บาท) เง่ือนไขการจ้าง/สวัสดิการ
เพศ

ล า
ดับ

ที่

ต าแหน่งงานชื่อสถานประกอบการ

35 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริการโทรคมนาคม 1.ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ ประจ าชลบุรี 10 10 21-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 11,000-13,000 โบนัส รถรับส่งพนักงาน 
99/1 ม.4 อาคาร Software Park กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต 
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ส าหรับพนักงาน
โทร.025-026-000 ต่อ 6599,6774 ทุนการศึกษา ตรวจสุขภาพประจ าปี
E-mail. Thunyalak. T@i-mobile.samartcorp.com งานเล้ียง อื่นๆ

36 บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพท์ จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์ 1.พนักงานขับรถ ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 9,000 มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
116/7-8-9 ม.1 ต.เสม็ด อุปกรณ์เคร่ืองเขียน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-783-671-2
E-mail.-

37 ร้านขันทองดี แอร์ บริการซ่อมแอร์ 1.ช่างแอร์/ผู้ช่วยช่างแอร์ 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 9,000
หน้าโรงพยาบาลชลบุรี ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-949-0493,084-312-4779
E-mail.-

38 บริษัท ซี ไอ ที ซี เอ็นเตอร์ไพร์ช (ไทย) จ ากัด ผลิตและจ าหน่าย 1.พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 1 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 300/วัน ชุดยูนิฟอร์ม รองเท้า ค้าล่วงเวลา โอที 
199 ม.1 ต.คลองกิ่ว วัสดุพลาสติก 2.พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 2 2 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 300/วัน เบี้ยขยัน เบี้ยเล้ียง ค่ากะ ค่าเดินทาง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 3.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 300/วัน ค่าอาหาร ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ
โทร.033-080-999,081-5758978
E-mail.-

39 บริษัท โตไกล จ ากัด จ าหน่ายวัสดุ 1.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 1 25-40 ปี ปวส. ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส 
216/9 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ บรรจุภัณฑ์ ประกันสังคม เคร่ืองแบบพนักงาน อื่นๆ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.038-342-200-1
E-mail. purchasetoklai@hotmail.com

Page 8



ชาย หญงิ

ไม
่ระ

บุประเภทกิจการ

จ า
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง (บาท) เง่ือนไขการจ้าง/สวัสดิการ
เพศ

ล า
ดับ

ที่

ต าแหน่งงานชื่อสถานประกอบการ

40 บริษัท อาบิโก ฟอร์จจิ้ง จ ากัด (มหาชน) ผลิตเคร่ืองยนต์ 1.วิศวกรยานยนต์ 3 3 23-30 ปี ปวส. ขึ้นไป 15,000 เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
700/20 ม.6 ต.หนองไม้แดง ปรับเงินเดือนประจ าปี ประกันสังคม
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โบนัส อื่นๆ
โทร.038-213-355-6
E-mail.-

41 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตยานยนต์ 1.วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต 5 5 22-35 ปี ป.ตรี สาขาวิศวกรรม 20,500
199 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.038-498-000
E-mail.-

42 บริษัท คานโต ฮารา จ ากัด ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 1.วิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ 1 1 25-45 ปี ปวส. ขึ้นไป 17,700 ปรับเงินเดือนประจ าปี เบี้ยขยัน
150-47 ม.9 ต.ศรีราชา กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเดินทาง 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ค่ากะ ค่าอาหาร โบนัส 
โทร.038-347-127-30 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
E-mail.-

43 บริษัท สรรพสินค้าเซนทรัล จ ากัด จ าหน่ายสินค้า 1.เจ้าหน้าที่เก็บเงิน 15 15 18-36 ปี ปวส. ขึ้นไป 9,500
90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อุปโภคบริโภค
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.092-456-6536,081-849-9329
E-mail.-

44 บริษัท ทีพีที เอเชีย กรุ๊ป จ ากัด บริการการขนส่ง 1.เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนส่ง ประจ าชลบุรี 2 2 23-45 ปี ปวส. ขึ้นไป 20,000 ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส 
36/5 ม.1 ต.บางตีนเป็ด ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ค่ากะ
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ
โทร.038-822-376
E-mail. Nataya-bpt@hotmail.com
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45 บริษัท เทพนิมิต ทาวเวอร์ จ ากัด บริการการขนส่ง 1.แม่บ้าน 1 1 18-55 ปี ไม่จ ากัด 300/วัน ต้องพักกับนายจ้างได้มีที่พักให้
494-496 หมู่บ้าน ศิริวารินทร์ ถ.วชิรปราการ 2.พนักงานยกของ 2 2 18-55 ปี ไม่จ ากัด 300/วัน เงินพิเศษในวันส าคัญ
ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-282-223
E-mail.-

46 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง หน่วยงานรัฐ 1.พนักงานท าความสะอาด 1 1 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 6,300 ตามกฎหมาย
ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัด
ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-277-877 ต่อ 16,17
E-mail.

47 ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์ จ าหน่าย 1.พนักงานขาย ประจ าเขตชลบุรี 2 2 24-36 ปี ปวช. ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป ค่าคอมมิชชั่น ค่าน้ ามัน โบนัส
246,248,250 ถ.กาญจนาภิเษก เคร่ืองมือช่าง เบี้ยขยัน จัดเล้ียงประจ าปี อื่นๆ
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 
โทร. 080-909-2708
E-mail.-

48 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตเคร่ืองใช้ 1.เจ้าหน้าที่ซอฟแวร์ 5 5 20-45 ปี ปวส. ขึ้นไป 20,000 ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
49/18 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อิเล็กทรอนิกส์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-493-561-80 ต่อ 6838
E-mail.-

49 บริษัท แอโร่เวิร์ค คอมโพสิต (เอเชีย) จ ากัด จ าหน่ายสินค้า 1.พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 30-40 ปี ม.6 ขึ้นไป 14,000 ปรับเงินเดือนประจ าปี
226 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา ในครัวเรือน โบนัส ประกันสังคม อื่นๆ
 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-491-280-5
E-mail.-
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50 บริษัท ฮอนโบ ไทย จ ากัด ผลิตผลิตภัณฑ์ 1.เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1 1 25-40 ปี ปวส. ขึ้นไป 15,000 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
163/9 ม.3 ต.บึง พลาสติก 2.ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 1 30-40 ปี ปวส. ขึ้นไป 20,000 สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส 
โทร.038-340-017-19 เบี้ยขยัน อื่นๆ
E-mail.-

51 บริษัท โทได เทคโด (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิต 1.เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1 1 30-40 ปี ปวส. ขึ้นไป 25,000 ประสบการณ์ท างาน 2 ปี ขึ้นไป
700/938 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชิ้นส่วนยานยนต์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส อื่นๆ
โทร.038-212-278
E-mail.-

52 บริษัท ยูนิต้ี กรุ๊ป จ ากัด อสังหาริมทรัพท์ 1.ผู้จัดการอาคาร 5 5 28-45 ปี ป.ตรี ขึ้นไป 20,000-28,000 ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 
998/159-160 อาคารบ้านอ่อนนุช ถ.สุขุมวิท 2.เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่การเงิน 5 5 21-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 13,000-15,000 เงินกองทุนสะสม ปรับเงินเดือนประจ าปี
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 3.วิศวกร และหัวหน้าช่าง 3 3 28-45 ปี ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า 18,000-20,000 โบนัส เงินกู้ยืมฉุกเฉิน อื่นๆ
โทร.027-421-081-7 ต่อ 311-312 4.ช่างอาคาร 10 10 21-45 ปี ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า 12,000-15,000
E-mail.-

53 บริษัท ท๊อปเทร็น แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด ผลิตบรรจุภัณฑ์ 1.วิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ 1 1 20-25 ปี ป.ตรี สาขาวิศวกรรม 20,000
332 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง พลาสติก
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-480-848-51
E-mail.-

54 บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ผลิตโปรแกรม 1.เจ้าหน้าที่การตลาด 5 5 20-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 12,000 ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส ค่ารถ
55/20 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางทราย ซอฟแวร์ ค่าอาหาร ประกันสังคม อื่นๆ
อ.บางทราย จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-288-893
E-mail.-
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55 บริษัท นิวแม็ก จ ากัด จ าหน่ายเคร่ืองจักร 1.วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป ประจ าพานทอง ชลบุรี 3 3 21-28 ปี ป.ตรี สาขาวิศวไฟฟ้า 17,400 ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส 
107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ประกันสังคม อื่นๆ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
โทร.027-268-000 
E-mail.-

56 บริษัท เคเฟอร์ เอ็นจิเนียร่ิง ประเทศไทย ผลิตโครงสร้าง 1.ช่างยกต้ังนั่งร้าน ประจ าชลบุรี 30 30 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 300/วัน เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 จ ากัด 9/9 ซ.ประปา 1 ถ.สุขุมวิท ในงานก่อสร้าง ประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ปรับเงินเดือนประจ าปี ค่าอาหาร
โทร.038-029-172 โบนัส ประกันสังคม อื่นๆ
E-mail.-

57 บริษัท เลิศโมดิน จ ากัด อสังหาริมทรัพย์ 1.วิศวกรโยธาทั่วไป ประจ าบางละมุง ชลบุรี 1 1 25-30 ปี ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 20,000 ประสบการท างาน 3 ปีขึ้นไป
10 ซ.3 ถ.บ้านแพะ สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ปรับเงินเดือนประจ าปี 
โทร.091-078-5159 เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
E-mail.- ประกันสังคม อื่นๆ

58 บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จ ากัด ผลิตยางแผ่น 1.เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ 3 3 25-35 ปี ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย 18,000 เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
138 ม.2 ต.หนองใหญ่ และยางแท่ง ที่พัก ปรับเงินเดือนประจ าปี
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 โบนัส ประกันสังคม อื่นๆ
โทร.038-168-555
E-mail.-

59 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด จ าหน่าย 1.พนักงานแนะน าสินค้า ประจ าสาขาชลบุรี 15 15 22-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 9,500 ขึ้นไป กองทุนประกันสังคม
147 ซ.พระราม 2 ถ.พระราม 2 เฟอร์นิเจอร์ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
แขวงแสมด า กทม. 10150 ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โบนัส
โทร.028-986-420-5 ต่อ 2105,2102 โอที ค่าเบี้ยเล้ียง โอที 
E-mail.- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์แล้ว
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60 บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสต้ิง อินดัสทรี จ ากัด ผลิตเคร่ืองใช้ 1.ฝ่ายผลิต 10 10 18-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 300/วัน ประกันอุบัติเหตุ โบนัส
25/5 ม.1 ต.หนองซ้ าซาก ที่ท าจากอลูมิเนียม ท่องเที่ยวประจ าปี อื่นๆ
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.038-446-232
E-mail.-

61 บริษัท เอ เอฟ อี จ ากัด ผลิตอาหารสัตว์ 1.พนักงานวิเคราะห์อาหารสัตว์ทางเคมี 5 5 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ 13,000-20,000
100 ม.1 ต.หนองรี 2.ช่างประจ าโรงงาน 5 5 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 8,000-15,000
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-799-901-3
E-mail.-

62 บริษัท พนัสโพลทร่ี จ ากัด จ าหน่าย 1.หัวหน้างานฝ่ายผลิต 5 5 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาบริหาร 15,000 ขึ้นไป โอที ที่พัก ประกันกลุ่ม
59 ม.5 ต.หมอนนาง ชิ้นส่วนไก่ ปรับเงินเดือนประจ าปี อื่นๆ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร.038-460-00 ต่อ 302
E-mail.-

63 บริษัท พี.เอช.แอล.ทรัพท์ถาวร จ ากัด โรงเรียน 1.ครูสอนศิลปะ ปั้นดินเด็ก ประจ าชลบุรี 2 2 20 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
1707 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง สอนศิลปะ รักการเรียนรู้ สร้างสรรค์
เขตกทม กทม. 10250 กล้าแสดงออก อื่นๆ
โทร.085-359-8833
E-mail.-

64 บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู๊ด จ ากัด ร้านอาหาร 1.พนักงานจดบิล-เชฟ ประจ าชลบุรี 10 10 18-40 ปี ไม่จ ากัด 12,000 ขึ้นไป ทิป เงินพิเศษ โบนัส เบี้ยขยัน
1200 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
เขตบางนา กทม. 10260 ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล
โทร.028-361-000,092-993-9565
E-mail.-
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65 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มยูไอ ไพศาล จ าหน่ายอะไหล่ 1.พนักงานขาย สาขาชลบุรี 5 5 ไม่เกิน35 ปี ปวส.ขึ้นไป 15,000 ค่าคอมมิชชั่น ค่าเส่ือมราคา
51/231 ม.2 ต.บางเขน อุตสาหกรรม ค่าที่พัก โบนัส ท่องเที่ยวประจ าปี
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร.029-555-747
E-mail.chonmui@hotmail.com

66 บริษัท โชคทรัพท์สมบูรณ์ (1998) จ ากัด จ าหน่ายสินค้า 1.PC แผนกรองเท้า เทสโก้ โลตัสชลบุรี 2 2 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 -12,000 เบี้ยเล้ียง เบี้ยขยัน 
93 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางประกอก อุปโภคบริโภค ค่าคอมมิชชั่น โบนัส อื่นๆ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
โทร.028-714-699
E-mail.-

67 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ าหน่าย 1.ผู้จัดการเขตชลบุรี 2 2 24-40 ปี ปวส. ขึ้นไป 17,600 ปรับเงินเดือนรายปี โบนัส 
442 อาคารเบทเตอร์เวย์ ถ.รามค าแหง เคร่ืองส าอาง ประกันสังคม ค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์
อ.สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240 ค่าคอมมิชชั่น รถประจ าต าแหน่ง อื่นๆ
โทร.081-820-2324
E-mail.-

68 บริษัท สยาม ซัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริการติดต้ัง 1.ช่างเทคนิค 4 4 21-25 ปี ปวช. ขึ้นไป 9,500 บาท เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
789/180 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 เคร่ืองจักร สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม ค่าที่พัก
โทร.038-190-125 ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา อื่นๆ
E-mail.nonthasing@sun-engi.com

69 บริษัท เอ็มไอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด บริการท่องเที่ยว 1.เจ้าหน้าที่ IT 1 1 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 20,000
999 ม.1 ต.หนองปรือ 2.ล่ามภาษาอังกฤษ 1 1 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาอังกฤษ 30,000
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-249666-8
E-mail.daowadee@mi-entertainment.com
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70 บริษัท พิทักษ์พัฒนาอินเตอร์เทรด จ ากัด บริการ 1.เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 2 2 25-35 ปี ป.ตรี ขึ้นไป 15,000-20,000 ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม อื่นๆ
112/141 ม.1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด ระบบส่ือสาร 2.ช่าง IT 5 5 ไม่เกิน35 ปี ไม่จ ากัด 13,000-15,000
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.ช่างเทคนิค ติดต้ังระบบเครือข่าย Fiber 5 5 20-35 ปี ไม่จ ากัด 12,000-15,000
โทร.095--789-6546 4.พนักงานขับรถส่งสินค้า 4 4 ไม่เกิน45 ปี ไม่จ ากัด 9,000-12,000
E-mail.-

71 บริษัท ศุภมิตรแอล.ว.ี จ ากัด จ าหน่ายสินค้า 1.พนักงานคลังสินค้า ประจ าพัทยาใต้ 4 4 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป เงินรางวัลพิเศษ ประกันสังคม
23-21 ม.1 ต.หนองข้างคอก อุปโภคบริโภค เบี้ยขยัน อื่นๆ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-151-052 ต่อ 302
E-mail.-

72 บริษัท สิทธิรินทร์ พัฒนา จ ากัด อสังหาริมทรัพท์ 1.ช่างซ่อมบ ารุงประจ าอาคาร ประจ าพัทยา 2 2 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000-15,000 รักงานบริการ
1449 ถ.เจริญกรุง แขวงสีลม มีความยืดหยุ่นเร่ืองเวลาการท างาน
เขตบางรัก กทม. 10500 มีใบอนุญาติขับขี่ อื่นๆ
โทร.027-424-554
E-mail.suchols@hotmail.com

73 บริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ บริการขนส่งสินค้า 1.พนักงานขับรถขนส่งสินค้า สาขาศรีราชา 10 10 ไม่เกิน35 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ประกันสังคม ประกันสุขภาพกลุ่ม 
(ประเทศไทย) จ ากัด 2922-260 โบนัส กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ถ.เพชรเกษม แขวงบางกะปิ กทม. 10310 เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา 
โทร.027-165-380 ค่าอาหาร อื่นๆ
E-mail.kitti.n@suzuyo.co.th

74 บริษัท พาณิชย์ พาร์ค แอนด์ โมลด์ จ ากัด ผลิต 1.เลขานุการฝ่ายขาย 1 1 25-35 ปี ป.ตรี ขึ้นไป 15,000-20,000 เบี้ยขยัน ประกันสังคม 
54/5 ม.1 ต.มาบไผ่ แม่พิมพ์พลาสติก ชุดยูนิฟอร์ม อื่นๆ
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.025-483-277-84
E-mail.-
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75 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากัด(ประจ าศรีราชา) จ าหน่ายสินค้า 1.แผนกจัดเรียงสินค้า 50 50 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 11,400 ขึ้นไป เบี้ยขยัน ประกันสังคม 
78 ชั้น 2 อาคารอิออน ถ.แจ้งวัฒนะ อุปโภคบริโภค 2.แผนกอาหารสด 50 50 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 11,400 ขึ้นไป ชุดยูนิฟอร์ม อื่นๆ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 3.แคชเชียร์ 50 50 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 11,400 ขึ้นไป
โทร.095-367-0398,095-367-0397 4.เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า 50 50 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 11,400 ขึ้นไป
E-mail. 5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 50 50 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 11,400 ขึ้นไป

76 ศูนย์คุมองชลบุรี พานทอง สถาบันสอนพิเศษ 1.ครูผู้ช่วย ประจ าศูนย์คุมองพานทอง 2 2 15-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 7,000-13,000 
88/1 ม.2 ต.หนองกะขะ 
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.099-110-9585
E-mail.-

77 บริษัท สกูซ่ี อิตาเลียน เรสเตอรอง จ ากัด ร้านอาหาร 1.ผู้จัดการร้าน 1 1 24-40 ปี ป.ตรี 15,000 ขึ้นไป บุคลิกภาพดี
314/2-3 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 2.พนักงานท าพิซซ่า/ครัว 4 4 24-40 ปี ไม่จ ากัด 10,000 ขึ้นไป รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320 3.แคชเชียร์ 1 1 24-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป โบนัส โอที ชุดยูนิฟอร์ม ทิป อื่นๆ
โทร.020-208-572,090-990-1179 4.พนักงานส่งพิซซ่า 3 3 24-40 ปี ไม่จ ากัด 9,000 ขึ้นไป
E-mail.pizzasccoozi@gmail.com 5.พนักงานบริการ/เสริฟ 3 3 24-40 ปี ไม่จ ากัด 10,000 ขึ้นไป

ทุกต าแหน่งประจ าเจพาร์ค ศรีราชา
78 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย่งน่ าเฮงชลบุรี ผลิตเค่ืองจักร 1.ช่างเชื่อม 3 3 25-60 ปี ไม่จ ากัด 310/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจ าปี

168/77 ถ.อัคนิวาต ต.บางปลาสร้อย 2.ช่างเหล็ก 3 3 25-60 ปี ไม่จ ากัด 310/วัน โบนัส อื่นๆ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-282-941,081-635-1609
E-mail.-

79 บริษัท จันทรา ไทย สปา จ ากัด บริการนวดสปา 1.พนักงานขาย 2 2 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป โอที โบนัส 
104/30 ม.2 ต.เสม็ด 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.080-428-8566,063-269-9656
E-mail.-
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80 บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 1.พนักงานส่งเสริมการตลาดภาคสนาม 5 5 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 13,000 ขึ้นไป ค่าที่พัก ประกันสุขภาพ 
393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7-10 ถ.สีลม 2.ผู้ช่วยทีมงาน 5 5 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 13,000 ขึ้นไป ประกันอุบัติเหตุ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
เขตบางรัก กทม. 10500 3.พนักงานขับรถ 5 5 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 13,000 ขึ้นไป โบนัส 
โทร.026-366-111,082454-2444 4.พนักงานคลังสินค้า 5 5 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 14,000-22,000
E-mail.hr_recruit@carabao.co.th 5.ผู้ช่วยผู้จัดการ 5 5 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 14,000-22,000

81 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายสินค้า 1.หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน 1 1 ไม่เกิน45ปี ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
55/3 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อุปโภตบริโภค 2.หัวหน้าแผนก ผัก และผลไม้ 1 1 ไม่เกิน45ปี ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป โบนัส โอที อื่นๆ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงนอาหารสด 3 3 ไม่เกิน45ปี ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป
โทร.038-279-201-10 ต่อ 104,105 4.พนักงานเบเกอร่ี 1 1 ไม่เกิน45ปี ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป
E-mail.Hrm05@siammakro.co.th 5.เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย 2 2 ไม่เกิน45ปี ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป
         Hrs05@siammakro.co.th 6.พนักงานแคชชียร์ 2 2 ไม่เกิน45ปี ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป

7.พนักงานจัดเรียงสินค้า 15 15 ไม่เกิน45ปี ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป
ประจ าสาขาชลบุรี

82 ร้านมินิมาร์ท จ าหน่ายสินค้า 1.พนักงานขาย สาขาอมตะนคร 1 1 21-28 ปี ม.3 ขึ้นไป 10,000-12,000 ปรับเงินเดือนรายปี โบนัส 
700/618 ม.4 ถ.บางนาตราด ต.บ้านเก่า อุปโภคบริโภค
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.087-746-3995
E-mail.-

83 โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน สถาบันสอนพิเศษ 1.พนักงานท าความสะอาด 1 1 ไม่เกิน 45ปี ไม่จ ากัด 9,000 ขึ้นไป โอที เบี้ยขยัน ประกันสังคม 
54/54 โครงการตึกน้ า ม.3 ถ.สุขุมวิท แบบฟอร์มพนักงาน อื่นๆ
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-275-530-2
E-mail.-

84 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ ที่ปรึกษา 1.นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ประจ าพัทยา 2 2 ไม่เกิน 35ปี ป.ตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 15,000 ขึ้นไป ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด้านส่ิงแวดล้อม 2.เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ ประจ า กทม. 2 2 ไม่เกิน 35ปี ป.ตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 15,000 ขึ้นไป ประกันสุขภาพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ซอยอุดม 41 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก 3.นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ประจ า กทม. 2 2 ไม่เกิน 35ปี ป.ตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 15,000 ขึ้นไป เบี้ยเล้ียง โอที ท่องเที่ยวประจ าปี อื่นๆ
เขตพระโขนง กทม. 10260 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
โทร.027-632-828
E-mail.uae@uaeconsultant.com
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85 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุง อินเตอร์-เทค สถาบันศึกษา 1.ครูไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 24-50 ปี ป.ตรี ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า 16,000 ที่พัก ปรับเงินเดือนรายปี
134/1 ม.3 ซ.วัดประชุมคงคา ต.บางละมุง โบนัส ประกันสังคม 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ค่ารักษาพยาบาล อื่นๆ
โทร.038-234343-4
E-mail.Inter-tech1@hotmail.com

86 กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 2.พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจ าชลบุรี 3 3 22 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 20,000-25,000 ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
228 อาคารกรุงธนเมืองเก้ว ถ.สิรินธร ที่ท าจากนม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ โบนัส
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700 กองทุนเงินทดแทน ตรวจสุขภาพประจ าปี
โทร.084-751-6411,084-751-6610 เงินช่วยเหลือสมรส อื่นๆ
E-mail.tanas.k@dutchmail.co.th

87 บริษัท เพขรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง 1.วิศวกรภาคสนาม 2 2 21 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาวิศวกรรม 16,000 ขึ้นไป โบนัส ประกันชีวิต ปรับเงินประจ าปี
111/81 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต 2.Supervisor 2 2 21 ปีขึ้นไป ปวส. สาขาก่อสร้าง 20,000-30,000 ค่าเดินทาง ประกันสังคม 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 3.เจ้าหน้าที่ Draft man 2 2 21 ปีขึ้นไป ปวส. สาขาก่อสร้าง 15,000-25,000 กองทุนทดแทน อื่นๆ
โทร.021-913-974 4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
E-mail. info@pue.co.th,aor@pue.co.th ทุกต าแหน่งประจ าสาขาชลบุรี

88 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด ธนาคาร 1.เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจ าชลบุรี 6 6 21 ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ มีใจรักงานบริการ
แขวงราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป
โทร.024-706537
E-mail. Pacharapol.jkasikornbank.com

89 บริษัท ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์ จ ากัด ผลิตแป้งสาลี 1.พนักงานฝ่ายวิศวกรรม 1 1 ไม่เกิน 30 ปี ปวส.สาขาไฟฟ้า 13,000-15,000 มีประสบการณ์ด้านโรงงานไฟฟ้า 1 ปี
41/7 ม.8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230
โทร.038-346-277
E-mail.-
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90 บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายกระดาษ 1.ช่างยนต์ ช่างซ่อมบ ารุง ประจ าชลบุรี 10 10 20-25 ปี ปวส.ช่างกล ช่างยนต์ 13,000-30,000 เกรดเฉล่ีย 2.70 ขึ้นไป
187/3 ม.1 บางนา-ตราด กม.42 สามารถท างานกลางทะเลได้
อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 ค่าต่างจังหวัด ค่าลงทุ่นกลางทะเล
โทร.026-345-230 ค่าโอที ประกันชีวิต อื่นๆ
E-mail.wanpen_e@mibholding.com

91 บริษัท รังสี พลาสติก จ ากัด ผลิตอุปกรณ์ 1.พนักงานฝ่ายผลิต 30 30 25-35 ปี ปวช.ขึ้นไป 9,500-12,000 โบนัส เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุ
44/3 ม.6 ต.บ้านเก่า ที่ท าจากพลาสติก 2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมเคร่ืองจักร 30 30 25-35 ปี ปวช.ขึ้นไป ประกันสังคม 
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เคยผ่านงานเคมีภัณฑ์อย่างน้อย 1ปี
โทร.081-653-0932 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
E-mail.- แข็งแรง สุขภาพดี อดทน อื่นๆ

92 บริษัท เอ็กซ์.เอส.ออแกไนซ์ จ ากัด บริการ 1.พนักงานแนะน า App บนโทรศัพท์มือถือ 2 2 22-30 ปี ปวส.ขึ้นไป 12,000 ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ
52/115 หมู่บ้านจิรวดี ม.4 ต.บางพูด จัดหาพนักงาน ประจ าพื้นที่ชลบุรี
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.021-005-002
E-mail.-

93 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูนิค ดับเบิ้ล เอ สเตชั่นเนอร่ี จ าหน่าย 1.แม่บ้าน ดูแลอพาร์ทเมนต์ 1 1 35-50 ปี ไม่จ ากัด 12,000 ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ
3/2 บางแสนล่าง 12 ต.แสนสุข เคร่ืองเขียน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 21030
โทร.029-126-833
E-mail.-

94 หมวดทางหลวงเขาเขียว กรมทางหลวง หน่วยงานรัฐ 1.คนงาน 4 4 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 377.85/วัน ชุดฟอร์ม ที่พัก ประกันสังคม 
ต.บางพระ ท างาน จันทร์-ศุกร์ อื่นๆ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.092-569-8973
E-mail.-
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95 บริษัท เทเลคอม 999 จ ากัด จ าหน่าย 1.พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ 10 10 20 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000-30,000 ขึ้นไป กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 2-3 ถ.พหลโยธิน โทรศัพท์มือถือ ประจ าชลบุรี ซ้ือสินค้าราคาพนักงาน ประกันสังคม 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 ชุดยูนิฟอร์ม อื่นๆ 
โทร.029-373-030
E-mail.surachai.hr.bkk999@gmail.com

96 บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตร้ียล จ ากัด ผลิตแหวนลูกสูบ 1.วิศวกรประกันคุณภาพ ฝ่าย QA 2 2 22-30 ปี ป.ตรี สาขาวิศวกรรม รถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต
700-361 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ 2.วิศวกรฝ่ายผลิต 1 1 22-28 ปี ป.ตรี สาขาวิศวกรรม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.วิศวกร New Model 2 2 22-30 ปี ป.ตรี สาขาวิศวกรรม เบี้ยขยัน อาหารฟรี โบนัส 
โทร.038-465-184 4.ช่างเทคนิค เขียนแบบ 1 1 20-30 ปี ปวส.ช่างกล/ช่างยนต์ ชุดยูนิฟอร์ม อื่นๆ
E-mail.HR02@siamriken.com 5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 1 25-30 ปี ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนษุย์

97 ร้านขนมจีน ร้านอาหาร 1.แม่บ้าน 1 1 18-35 ปี ไม่จ ากัด 7,000 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจ าปี 
112/427 ซ.นารถมนตเสวี  ถ.พระยาสัจจา โบนัส ประกันสังคม อื่นๆ
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-666-4231 
E-mail.artemisbumbum@gmail.com

98 บริษัท กรีน-เทค ซิสเต็มส์ จ ากัด ผลิตชิ้นส่วน 1.เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Auto Cad 2D,3D 1 1 23 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 15,000-20,000 ค่าอาหาร เบี้ยขยัน โบนัส
87/35 ม.7 ต.หนองรี อิเลคทรอนิกส์ ประกันสังคม โอที เคร่ืองแบบพนักงาน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 งานเล้ียงบริษัท อื่นๆ
โทร.089-244-9828,038-476-105-6
E-mail. Pur_sgt@outlook.co.th

99 บริษัท กลุ่มเกษมการค้า ผลิตกระจก 1. พนักงานคลัง สาขาชลบุรี 10 10 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 300/วัน เบี้ยเล้ียง โอที ประกันสังคม ที่พัก
66/7 ม.2 ต.โป่ง และอลูมิเนียม ประกันชีวิตกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ปรับเงินเดือนประจ าปี ชุดยูนิฟอร์ม 
โทร.093-325-1409,038-227-347 กองทุนเงินทดแทน อื่นๆ
E-mail. Soontron.e@ksg.co.th
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100 บริษัท บูเก้น จ ากัด จ าหน่าย 1.ช่างเชื่อม 10 10 20-40 ปี ปวช. ขึ้นไป 13,000 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
800/3 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่พัก ปรับเงินเดือนประจ าปี
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111 โบนัส ประกันสังคม อื่นๆ
โทร.038-358-628
E-mail.-
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