
ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

933 384 111 438

1 บริษัท ไทย ทาซึมุ เทค จํากัด ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1. QC Technician 1 1 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี 15,000 ประสบการณ 3-5 ป

789/177 ม.1 นิคมปนทอง 1 ต.หนองขาม 1 2. QA Engineer 1 1 30-35 ป ป.ตรีอุตสาหการ 18,000 ประสบการณ 5-10 ป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เพศชายผานการเกณฑทหาร

โทร. 038-348-639-41 ทํางานจันทร-เสาร

E-mail: kedsara@thaitazm.co.th โบนัส, ประกันสังคม, การขึ้นเงินเดือน

2 บริษัท กรุงไทยออพติค จํากัด จําหนายแวนตา 1. พนักงานแนะนําสินคา/ชางตรวจวัดสายตา 5 5 18-35 ป ปวช.-ป.ตรี 11,194 คาคอมมิชชั่น, โบนัสประจําเดือน

1563 อาคารดีพลัส ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา โอท,ี ชุดฟอรม, เงินชวยเหลือกรณีตางๆ

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 และสวัสดิการอื่นๆ

โทร. 02-530-4155 ตอ 113

E-mail: hrm@ktoptic.com

3 บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) บริการงานกอสรางอาคาร 1. เจาหนาที่ควบคุมระบบผลิตน้ําประปา 10 10 20-35 ป ม.3-ปวส.ไฟฟา/ชางยนต 10,000-10,500 เพศชายผานการเกณฑทหาร

88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น     ประจําสาขาสัตหีบ ชางกล มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10230 ทํางาน 6 วัน/สัปดาห หยุด 1 วัน

โทร. 084-159-5514/062-494-9106 ปฏิบัติงานที่ ประปาสัตหีบ

E-mail: mantana@eastern-group.com

4 หางหุนสวนจํากัด สหกลชลบุรี จําหนายยานยนต 1. พนักงานลงบัญช/ีพนักงานบัญชี 5 5 20-30 ป ม.6-ปวส.บัญชี 9,000-9,500 ประกันสังคม, โบนัส

66/17 ม.4 ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 038-381-103

5 บริษัท ไพโรจน (ทั่งซังฮะ) จํากัด ผลิตน้ําปลา 1. พนักงานชาง 5 5 18-30 ป ปวช.-ปวส.อิเล็กทรอนิกส 14,400 คาครองชีพ 100 บ./วัน

565 ญ. ซ.ทาเรือพลี ต.บางปลาสรอย 2. พนักงานฝายผลิต 5 5 18-30 ป ป.4 ขึ้นไป 10,400

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 038-275-512-3

E-mail: tiparoschonburi@yahoo.co.th

อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ตําแหนงงานวางประจําเดือนกันยายน 2559

โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา
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6 บริษัท อา-ซุง (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตแมพิมพพลาสติก 1. Polishig ชางขัดแบบแมพิมพพลาสติก 2 2 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป ประสบการณที่เกี่ยวของ 2 ป

516/6 ม.6 ต.เขาคันทรง 2. R&D 2 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรีออกแบบวิศวกรรม 20,000 ขึ้นไป ประสบการณที่เกี่ยวของ 5 ป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3. CNC Program Control N 2 2 25 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป ประสบการณที่เกี่ยวของ 2 ป

โทร. 038-067-442 4. ชางแมพิมพพลาสติก 2 2 30 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 15,000 ขึ้นไป ประสบการณที่เกี่ยวของ 5 ป

E-mail: asungthai@hotmail.com 5. ชางกลึง Manual 1 1 20  ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ขึ้นไป ประสบการณที่เกี่ยวของ 2 ป

7 บริษัท เครือโชคชัย กรุป จํากัด อสังหาริมทรัพย 1. พนักงานขับรถโมปูน 3 3 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน เพศชายผานการเกณฑทหาร

249 ม.6 ต.นาเกลือ และบริการขนสง 2. พนักงานขับรถสิบลอ 3 3 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตประเภท 2, 3

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 3. พนักงานขับรถเทรลเลอรพวง 3 3 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน

โทร. 038-041-111 4. พนักงานขับรถบรรทุก 3 3 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน

5. ชางเทคนิคระบบไฟฟาฟา/ประปา 3 3 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน

8 บริษัท สาม หก ศูนย ควอลิตี้ แมเนจเมนท จํากัด บริการและจําหนางยางรถยนต 1. ชางตั้งศูนยถวงลอ/ชวงลาง/เปลี่ยนยาง 5 5 ไมจํากัด ปวช.ขึ้นไปชางยนต/ชางกล 10,000 ขึ้นไป ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

สาขาบายพาสแหลมฉบัง ต.ทุงสุขลา ประกันอุบัติเหต,ุ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร. 061-948-2266

E-mail: hr.360recruit@gmail.com

9 บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด ธุรกิจรานเคร่ืองดื่ม 1. ผูจัดการสาขา ปตท.บานบึง 2 1 1 18-35 ป ปวส.-ป.ตรี 9,5000-16,000 คารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ

2991/8 ไฮเทค ออฟฟศ ปารค ลาดพราว 101/3 และอาหาร 2. พนักงานรานกาแฟ 2 2 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,5000-16,000 ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 3. แคชเชียร 2 2 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,5000-16,000 ทิป, โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

โทร. 080-075-3908 4. กุกและผูชวยกุก 2 2 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,5000-16,000

10 บริษัท เอส.เอ็ม.ที.เรนท เอ คาร จํากัด บริการรถเชา 1. พนักงานรถเชาสาขาพัทยา 1 1 22-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 15,000 มีประสบการณ, มีใบอนุญาตขับขี่ 

ทิพยพลาซา รูม K1 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 ประกันสังคม, กองทุนฯ โบนัส

โทร. 02-722-8484/081-358-9416 ชุดฟอรม, และสวัสดิการอื่นๆ

E-mail: recruit@nissansmt.com

11 บริษัท บ-ีควิก จํากัด บริการซอมรถ 1. ชางยนตประจําสาขาชลบุรี บายพาส 2 2 18-30 ป ปวช.-ปวส.ชางยนต/ชางกล 9,500-11,500 สามารถเร่ิมงานไดทันที

ศูนยบริการ บ-ีควิก สาขาชลบุรี บายพาส ไมจําเปนตองมีประสบการณ

โทร. 091-379-8683 สุขภาพรางกายแข็งแรง และมีความอดทน

โทร. 084-075-2329/085-661-4594 โบนัส, ประกันชีวิต, ประกันสังคม

E-mail: monthatip.e@b-quick.com และสวัสดิการอื่นๆ
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12 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอป จํากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย 1. พนักงานขับรถ Back Hoe 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน สวัสดิการตามกฎหมย

142/4 ม.3 ต.คลองกิ่ว 2. พนักงานขับรถบรรทุก 10 ลอ 2 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน พนักงานขับรถมีใบอนุญาตขับข่ีประเภท 2

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220 3. พนักงานขับรถเจาะ 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน สาขา เจ.2311 โรงโมหินหนองน้ําเขียว

โทร. 095-932-1774 4. พนักงานขับรถบรรทุก 50 ตัน 7 7 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน เฟส 2 ชลบุรี

5. พนักงานขับรถเฮียบ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

6. พนักงานขับรถแทรคเตอร 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

7. พนักงานขับรถตัก 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

8. พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 2 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

9. พนักงานขับรถดันดิน 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

10. พนักงานขับรถ Farm Tracktor 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

11. พนักงานโรงโม 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

12. ชางไฟฟา/ชางเชื่อม 9 9 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

13. ชางยาง 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

14. ชางแมคคานิค/แมคคานิค ออยเลอร 11 11 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

15. เจาหนาที่เขียนแบบ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

16. ผูชวยเซอรเวย 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

17. โฟรแมนแมคคานิค 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

18. โฟรแมน Operation Plant 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

19. เจาหนาที่ประจําเคร่ืองชั่ง 2 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

20. พนักงานระเบิด 4 4 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

21. พนักงานทําความสะอาดทั่วไป 4 4 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

22. พนักงานทําความสะอาด 4 4 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

23. โฟรแมน Operation Plant 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

24. เจาหนาที่ประจําเคร่ืองชั่ง 2 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

25. พนักงานระเบิด 4 4 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน

13 บริษัท ไทมเว็นเจอรส จํากัด จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 1. แมบาน 5 5 25-50 ป ป.4 ขึ้นไป 340/วัน เพศชายผานการเกณฑทหาร

63/1 ม. 6 ต.ดอนหัวฬอ ทํางาน 6 วัน หยุด 1 วัน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 การขึ้นเงิน, ประกันสังคม, โบนัส

โทร. 038-717-574
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14 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จําหนายเคร่ืองดื่ม 1. เจาหนาที่สโตร 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรีบริหารธุรกิจ/การตลาด 10,000 ทํางานจันทร-เสาร 08.00-17.00 น.

123 ม.2 ซ.หนองขางคอก ต.บานสวน 2. เจาหนาที่การเงิน-แคชแวน 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรีบริหารธุรกิจ/การตลาด 10,000 ประสบการณทํางาน 0-1 ป

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. เจาหนาที่ขายออนเทรด 10 10 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรีบริหารธุรกิจ/การตลาด 10,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

โทร. 038-287-268-9/087-142-8098 4. เจาหนาที่ขายแคชแวน 10 10 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรีบริหารธุรกิจ/การตลาด 10,000

E-mail: bussadee.i@sales.thaibev.com

15 บริษัท เอ็น พี มารีน จํากัด ขนสงกาซปโตรเลียม 1. จป.วิชาชีพสาขาศรีราชา 5 5 24 ปขึ้นไป ป.ตรีอาชีวอนามัยฯ 15,000-20,000 ประสบการณสาขาที่เกี่ยวของ 1-3 ป

88 ถ.เดอะพารคแลนด แขวงบางนา 2. โฟรแมนสาขาบานโรงโปะ 1 1 28 ปขึ้นไป ปวส.ซอมบํารุง 15,000-20,000 ประสบการณสาขาที่เกี่ยวของ 4 ปขึ้นไป

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 3. พนักงานขับรถ LPG สาขาบานโรงโปะ 10 10 25-50 ป ป.6 ขึ้นไป 9,000+คาเที่ยว มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4

โทร. 02-341-9000-99 4. พนักงานขับรถเทลเลอรคอนเทนเนอรสาขาแหลมฉบัง 10 10 25-50 ป ป.6 ขึ้นไป 9,000+คาเที่ยว มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3

E-mail: pharnu.iamyim@scgroupthai.com 5. พนักงานขับรถเทลเลอรน้ํามันสาขาศรีราชา 10 10 25 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,000+คาเที่ยว มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4

        teerapat.thongkee@scgroupthai.com 6. พนักงานเติมกาซสาขาบานโรงโปะ 10 10 21 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร, เขากะได

7. พนักงานติดรถขนสง 10 10 22-50 ป ม.6-ปวช. 9,000+คาเที่ยว ไมเคยมีประวัติอาชญากรรม

16 บริษัท ไทยพินนาเคิล จํากัด ผลิตเคร่ืองสูบน้ํา 1. พนักงานฝายผลิต 2 2 25-40 ป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน เพศชายผานการเกณฑทหาร

228 ม.3 ถ.พนัสนิคม-หนองชาก ต.หนองอิรุณ ประสบการณ 1 ปขึ้นไป

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220 ที่พัก, ประกันสังคม, โบนัส

โทร. 02-336-1298

17 บริษัท วูเทคไทย จํากัด ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1. QC Technician Incoming Inspector 2 2 25-35 ป ปวส.ชางกล/ชางยนต 11,000 ประสบการณที่เกี่ยวของ 3 ป

700/66 ม.6 นิคมอมตะ เฟส 2 2. เจาหนาที่การเงิน/บัญชี 1 1 27-35 ป ป.ตรีบัญชี 16,000 ประสบการณที่เกี่ยวของ 2 ป

ต.หนองไมแดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ที่พัก, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส

โทร. 038-468-050 ตอ 2 คาเดินทาง 50 บ./วัน, คาเดินทาง

E-mail: recruit@vuteq-thai.com คาอาหาร 40 บ./วัน, คาอาหารโอที

18 บริษัท ทรี พรีซิชั่น จํากัด ผลิตช้ินสวนเครื่องจักร 1. ชางกลึงโลหะ 5 5 18-40 ป ม.3-ปวส. 400/วัน ไมระบุ

323/14 ม.8 ต.บางพระ 2. ชางเชื่อม 5 5 18-40 ป ป.4-ปวส. 300/วัน

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

โทร. 094-920-5583

19 บริษัท เดบโบราห เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด พนสีเคลือบสีโลหะ 1. ชางไฟฟา 3 3 20-50 ป ปวช.-ปวส. 380/วัน ประสบการณที่เกี่ยวของ 1 ป

53 ม.3 อาคารทะเลทองทาวเวอร หอง 1201 ช้ัน 2 ประกันสังคม, ที่พัก, การขึ้นเงิน

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร. 038-491-844
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20 บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (สาขาภาคตะวันออก) จําหนายรอกและเครนไฟฟา 1. ธุรการทั่วไป 1 1 18-35 ป ม.6-ปวส. 9,500 สามารถใชคอมพิวเตอรได

77/45-46 ม.10 ต.นาปา ประกันสังคม, ชุดฟอรม, โบนัส

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เบี้ขยัน, ที่พักฟรี และสวัสดิการอื่นๆ

โทร. 038-786-970-2

E-mail: kci@cranekci.com

21 บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ระบบโทรคมนาคม 1. ชางซอมโทรศัพทมือถือสาขาชลบุรี 10 10 21-35 ป ปวช.-ป.ตรีอิเล็ก/ไฟฟา 11,000-13,000 มีประสบการณที่เกี่ยวของ 1 ป

99/1 ม.4 อาคารซอฟแวรปารค ต.คลองเกลือ โทรคมนาคม โบนัส, รถรับ-สง, และสวัสดิการอื่นๆ

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร.02-502-6000 ตอ 6599,6092

E-mail: thunyalak.t@i-mobile.samartcorp.com

22 บริษัท วิชชากร จํากัด ที่ปรึกษาวิศวกรรม 1. วิศวกรโครงการไซดงานชลบุรี/ระยอง 7 7 18 ปขึ้นไป ป.ตรีวิศวกรรม 50,000 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7/38-40 พหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย     นครนายก/ฉะเชิงเทรา มีประสบการณดานโยธา 10 ปขึ้นไป

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประกันสังคม, โบนัส, สังสรรคประจําป

โทร. 02-972-8899 และสวัสดิการอื่นๆ

E-mail: wskthai@gmail.com

23 บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอรเรชั่น จํากัด คาสง-คาปลีก 1. บาริสตารานกาแฟสาขาปมพีทีชลบุรี 4 5 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 11,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหาร

รานกาแฟพันธุไทย ปมพีที ชลบุรี 4 พายพาส น้ํามันเชื้อเพลิง โบนัส, ที่พัก, กองทุนฯ, เบี้ยเลี้ยง

ต.หนองไมแดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 และสวัสดิการอื่นๆ

โทร. 081-752-7610

24 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด จําหนายอาหาร 1. พนักงานขายสาขาเกากิโล/บางพระ/ศรีราชา 2 2 18-30 ป ม.6-ป.ตรี 9,100 สามารถทํางานเปนกะได

1 อาคารฟอรจูนทาวเวอร ชั้น 23 แขวงดินแดง มีประสบการณดานการขาย

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โบนัส, คารักษาพยาบาล, ปรับตําแหนง

โทร. 083-989-0485/02-642-1162-5 ตอ 143 ปรับเงินเดือน และสวัสดิการอื่นๆ

25 คุณโทมิส เฮ็นร่ีฮารรีส บานพักสวนบุคคล 1. แมบานดูแลผูสูงอายุ 1 1 40-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000-10,000 ไป-กลับ

289 ม.1 ซ.33 โรงโปะ ต.บางละมุง

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 086-353-1364
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26 บริษัท อิออนธนทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) บริการสินเชื่อ 1. เจาหนาท่ีสงเสริมการตลาดชั่วคราวสาขาบิ๊กซีชลบุรี 5 5 18-35 ป ม.3-ป.ตรีทุกสาขา 370/วัน ทํางาน 6 วัน, ประกันสังคม

49/1 หอง GCR 115 ชั้น 1 ม.3 ต.หวยกะป 2. เจาหนาที่การตลาดสาขาศรีราชา 1 1 25-35 ป ป.ตรีทุกสาขา 15,000 แนะนําบัตรเครดิตใหลูกคา

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 038-192-193-7

27 บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร 1. พนักงานสงอาหารประจําชลบุรีและศรีราชา 10 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,700 หรือ 42-46/ช่ัวโมง รับ Full time/ Part time

อาคารปารคเวนเชอร ชั้น 19-20 เลขที่ 57 คาเที่ยว, โบนัส, ทิป, กองทุนสํารองฯ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประกันชีวิต/อุบัติเหต,ุ โอที

โทร.099-820-6560/086-903-1020 และสวัสดิการอื่นๆ

28 คุณเกียรติคุณ สุจริยะ บานพักสวนบุคคล 1. แมบานทําความสะอาด 1 1 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ทํางานจันทร-ศุกร

69/42 ม.6 ต.หนองตําลึง จะไปเชา-เย็นกลับหรือพักกับนายจางได

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 การขึ้นเงินเดือน, ประกันสังคม

โทร. 087-506-9633

29 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จํากัด บริการสินเชื่อรถ 1. เจาหนาที่สินเชื่อประจําสาขา 3 3 23-32 ป ปวส.-ป.ตรีไมจํากัด 9,000 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต/จักรยานยนต

51/3-4 ม.2 ต.เสม็ด มีประสบการณดานการขายการบริการ 1 ป

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได, ประกันสังคม

โทร. 038-285-011 ชุดฟอรม, กองทุนฯ, ประกันอุบัติเหตุ

E-mail: apiradee.a@quickleasing.co.th และสวัสดิการอื่นๆ

30 ศูนยคุมองชลบุรี สาขาพานทอง สถาบันกวดวิชา 1. ครูผูชวย Full time/ Part time 2 2 18-35 ป 7,000-13,000 ม.6-ป.ตรี ทํางานวันอังคาร-เสาร 09.00-20.00 น.

88/1 ม.2 ต.หนองกะขะ งานเตรียมการสอน ชวยสอนและตรวจงาน

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ไมจําเปนตองมีประสบการณ (มีคูมือ)

โทร. 099-110-9585 รักงานที่เกี่ยวของกับเด็กและการศึกษา

31 บริษัท สเต็ทโค จํากัด ตัวแทนอสังหาริมทรัพย 1. พนักงานบัญชี 1 1 28-35 ป ป.ตรี (มีประสบการณ) 15,000 ทํางานจันทร-ศุกร เสารคร่ึงวัน

315/119 ม.12 ต.หนองปรือ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต/รถยนต

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 สามารถใชคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษได

โทร. 081-762-7817 การขึ้นเงินเดือน, ประกันสังคม

E-mail: nee@stettco.com คอมมิชชั่น
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32 คุณวรกิจ สายสุพัฒนผล บานพักสวนบุคคล 1. แมบาน 1 1 ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ที่พัก, อาหาร

15/4 ม.9 ต.บางพระ มีประสบการณที่เกี่ยวของ 1 ป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร. 081-949-3944

33 บริษัท อัครโอฬาร (1996) จํากัด อสังหาริมทรัพย 1. เจาหนาที่จัดซ้ือ 1 1 21 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,000 *เงินเดือนตามประสบการณหรือตามตกลง

424/32 ม.5 ต.บานสวน 2. เจาหนาที่ จป.วิชาชีพ 1 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรีอาชีวอนามัยฯ 12,000 มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. ชางซอมบํารุงรถยนต/เคร่ืองจักรหนัก 2 2 21 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000

โทร. 038-276-301-5 ตอ 171

      085-395-3703

E-mail: sales@raraigroup.com

34 บริษัท ฮอนดา โลจิสติกส เอเชีย จํากัด บริการขนสงและคลังสินคา 1. พอบานแผนกบุคคลและธุรการ 1 1 35-55 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ดูแลความเรียบรอยภายในโรงงานและ

693/14 ม.1 ต.หนองขาม สามารถใชเคร่ืองตัดหญาได

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, คาเดินทาง

โทร. 038-111-912 ตอ 30/095-326-9459 คาอาหาร, ชุดฟอรม, ตรวจสุขภาพ

E-mail: ployphailin-sup@hlas.co.th ทองเที่ยวประจําป

35 บริษัท ไทยออยล ทูลแมชีนเนอรี่ เซอรวิสเซส จํากัด เครื่องจักรกลและโครงสราง 1. ชางเชื่อม 5 5 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป มีประสบการณงานเชื่อม 1 ป

36/34 ม.5 ถนนสาย 332 ต.พลูตาหลวง 2. ชางประกอบ 5 5 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป มีประสบการณงานโครงสราง 1 ป

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 3. ผูชวยชาง 5 5 18-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป คาอาหาร, โบนัสรายเดือน, เบี้ยขยัน

โทร. 038-181-751-4 ตอ 602,605 4. พนักงานแผนกขนยาย 2 2 18-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป ชุดฟอรม, และสวัสดิการอื่นๆ

E-mail: udompol.c@gmail.com 5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 2 2 25-50 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

36 รานบานนมสด จําหนายนมสด 1. พนักงานขาย 1 1 18-40 ป ป.6 ขึ้นไป 300/วัน เพศชายผานการเกณฑทหาร

482/8 ม.5 ต.บานสวน ทุนการศึกษา, ประกันอุบัติเหตุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โบนัสรายเดือน

โทร. 089-407-9115

37 บริษัท เอ็นเอ็มเอส (ไทยแลนด) จํากัด รับเหมาแรงงาน 1. ลามภาษาญี่ปุน 1 1 25-35 ป ป.ตรีภาษาญี่ปุน 30,000-50,000 มีประสบการณดานลามจะพิจารณาเปนพิเศษ

4/222 อาคารฮารเบอรออฟฟศ ชั้น 6 ม.10 ทํางานจันทร-ศุกร 08.30-17.30 น.

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 คาเดินทาง, คาอาหาร, เบี้ยขยัน

โทร. 038-190-450 คาเชาบาน, โบนัส, คาครองชีพ

E-mail: nms.chonthicha@gmail.com ประกันอุบัติเหตุรายป
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38 บริษัท เอส เอส เฟรซ ฟูด จํากัด นําเขาแกสกระปอง 1. พนักงานการตลาด 1 1 23-35 ป ปวช.ขึ้นไป 12,000-15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

46/94 ม.7 ต.เสม็ด 2. พนักงานขับรถ 1 1 23-45 ป ม.3 ขึ้นไป 11,000 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 ทํางานจันทร-เสาร, คาอาหาร, เบี้ยขยัน

โทร. 061-432-7177 โบนัส, ประกันสังคม, การขึ้นเงินเดือน

39 บริษัท ซี.เอส.ซี. ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตลูกกวาด 1. พนักงานดูแลระบบ 5 5 17-35 ป ป.ตรีวิทยาศาสตรและเทคโนฯ การอาหาร 13,000 ประจําสาขาโรงงานหนองมน ชลบุรี

78/2 ม.5 ต.เหมือง 2. พนักงานบัญชี 5 5 20-35 ป ปวช.-ป.ตรีบัญชี 11,000 ขึ้นไป คาอาหาร, เบี้ยขยัน, ประกันอุบัติเหตุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 3. ชางซอมบํารุง 5 5 20-35 ป ปวช.-ป.ตรีไฟฟา/ชางกล/ชางยนต 11,000 ขึ้นไป ประกันสังคม, บานพักฟรี, น้ําดื่ม-น้ําใชฟรี

โทร. 089-831-4644 โบนัส 2 คร้ัง/ป, รางวัลปใหม

E-mail: cscfac@yahoo.com * สัมภาษณทางโทรศัพท

40 บริษัท แรนฮิล วอเตอร เทคโนโลยีส (ไทย) จํากัด การจัดการน้ําเสีย 1. ชางเทคนิค 5 5 20-45 ป ปวส.ชางทุกสาขา 7,000 ประจําสาขาชลบุรี

31/1 ชั้น 3 ซ.พรีเมียร 1 แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

โทร. 02-117-4907

41 บริษัท เอนิตา (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตเสื้อผาสตรี 1. พนักงานเย็บจักร 20 20 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ ขั้นต่ํา 300/วัน มีประสบการณเย็บจักรอุตสาหกรรม

22/3 ม. 14 ต.หนองรี 2. QC Line 20 20 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ ขั้นต่ํา 300/วัน มีประสบการณตรวจสอบคุณภาพการเมนท

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. ครูสอนเย็บจักร 10 10 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ ขั้นต่ํา 300/วัน มีประสบการณเย็บจักรและเทคนิคตางๆ

โทร. 038-265-700/081-864-6347 4. หัวหนาไลนเย็บ 5 5 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ ขั้นต่ํา 300/วัน มีประสบการณการเปนหัวหนาไลนเย็บจักร

     086-339-7361 มีสวัสดิการตางๆ มากมาย

42 บริษัท โตโยตา จี เอ็น ดี ชลบุรี จํากัด จําหนายและบริการซอมรถยนต 1. พนักงานขายรถใหม 5 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ข้ึนไป+คอมมิชช่ัน สวัสดิการตามกฎหมาย

18/4 ม.4 ต.บางละมุง 2. ผูชวยผูจัดการแผนกการตลาด 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,000 ข้ึนไป*ตามตกลง

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3. เจาหนาที่การตลาด 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,000 ข้ึนไป*ตามตกลง

โทร. 038-719-999 ตอ 164, 165 4. ชางติดฟลมรถยนต 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ข้ึนไป*ตามตกลง

      062-597-0947 5. เจาหนาที่อะไหล 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,000 ข้ึนไป*ตามตกลง

E-mail: arin_219@hotmail.com 6. พนักงานลางรถ 2 2 18 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,000

7. พนักงานขายโตโยตาชัวร 5 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ข้ึนไป*ตามตกลง

8. เจาหนาที่ธุรการโตโยตาชัวร 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,000
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43 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1. เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร (จางเหมา) 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรีคอมพิวเตอร 15,000 ระยะเวลา 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย.2560

ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ต.บางปลาสรอย เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอและยื่นใบสมัคร 9 ก.ย.-16 ก.ย.59

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่บอรดงานราชการ

โทร. 038-277-877 ตอ 14, 15 www.chonburi.m-society.go.th

44 รานไกทอดกรอบเกาหลี ดร.ฟา รานอาหาร 1. กุก/ผูชวย/เสิรฟประจําบางแสนและศรีราชา 4 4 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน มีประสบการณทํางาน 1 ป

โครงการเดอะบารซา หลังเซ็นทรัล ทําอาหาร, เสิรฟ, เก็บกวาดราน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ที่พัก, การขึ้นเงินเดือน, โบนัส

โทร.081-344-2788 ประกันสังคม, อาหารฟรี

E-mail: mui_2524@hotmail.com

45 รานครัวพนัสและอาหารตามสั่ง รานอาหาร 1. ผูชวยแมครัว 1 1 40-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน งานบริการรานอาหาร มีสอนงานให

ล็อก 7 ม.บูรพา ซ.สดใส (ม.บูรพา)

ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.090-885-8922

46 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด 1. ผูชวยผูจัดการฝายวิศวกรรม Asst. Manager Engineering 1 1 35 ปขึ้นไป ป.ตรีวิศวกรรม 45,000 ขึ้นไป ประสบการณผลิตชิ้นสวนยานยนต 5 ป

700/737 ม.1 นิคมอมตะ ต.พานทอง 2. หัวหนาแผนกฝายประกันคุณภาพ Quality Assurance Supervisor 1 1 29-35 ป ป.ตรีวิศวเคร่ืองกล/อุตสาฯ 30,000-40,000 ประสบการณประกันคุณภาพ 5 ป

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3. หัวหนาแผนกฝายบริหารงานคุณภาพ Quality Management Supervisor 1 1 29-35 ป ป.ตรีการบริหารจัดการ 30,000-40,000 ประสบการณควบคุมคุณภาพ ISO/TS 5 ป

โทร. 038-447-200-21 ตอ 216, 217, 509 4. หัวหนาแผนกฝายการผลิต Production Supervisor 1 1 29-35 ป ป.ตรีวิศวเคร่ืองกล/อุตสาฯ 30,000-35,000 ประสบการณบริหารการผลิต 3-5 ป

E-mail: recruitment@thaisteelcable.com 5. วิศวกรฝายประกันคุณภาพ Quality Assurance Engineer 2 2 22-25 ป ป.ตรีวิศวเคร่ืองกล/อุตสาฯ 17,000-30,000 ประสบการณประกันคุณภาพ 2 ป

6. วิศวกรฝายวิศวกรรมการผลิต Production Engineering Engineer 2 2 22-25 ป ป.ตรีวิศวเคร่ืองกล/อุตสาฯ 17,000 พิจารณานักศึกษาจบใหม

7. หัวหนาไลนการผลิต Line Leader 1 1 25-32 ป ปวส.ชางยนต/เครื่องกล/ไฟฟา 11,000 ขึ้นไป สูงไมต่ํากวา 160 ซ.ม.

47 สํานักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1. พนักงานขับรถยนต (จางเหมาบริการ) 1 1 25-45 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขอและยื่นใบสมัคร 5 ก.ย.-23 ก.ย.59

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี รายละเอียดเพิ่มเติมที่บอรดงานราชการ

ต.บางปลาสรอย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 038-278-582

48 ราน ฟูดวิลเลจ รานอาหาร 1. แมบาน/พนักงานเสิรฟ 2 2 18-50 ป ป.6 ขึ้นไป 300/วัน อาหาร, เบี้ยขยัน, วันหยุด

64/10 ม.10 ต.หนองไมแดง

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-983-0118
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49 บริษัท แอดวานซ เอ็นจิเนียร่ิง ชาแนล จํากัด ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 1. Senior Suppervisor ประจําสาขาชลบุรี 1 1 25-40 ป ป.ตรีทุกสาขา 20,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหาร

40/8 ม.5 ต.เชียงรากนอย พลาสติกและอิเล็กทรอนิกส ประสบการณทํางาน 2 ป

อ.บางปะอิน จ.อยุธยา การขึ้นเงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

โทร.082-268-2882 ติดตอประสานงานลูกคา

E-mail: watcharawadeephatong@gmail.com ควบคุมดูแลพนักงาน

50 บริษัท โตโยตา โกเซ (เอเชีย) จํากัด ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1. พนักงานบัญชี 1 1 25-30 ป ป.ตรีบัญชี 17,000 ขึ้นไป ประสบการณที่เกี่ยวของ 1-2 ป

700/489 ม.4 ต.บานเกา รถรับ-สง, โบนัส, ประกันสังคม

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 การขึ้นเงินเดือน, ชุดฟอรม, เบี้ยขยัน

โทร. 038-454-584 ตอ 1208 คาอาหารโอที, คาครองชีพ, เรียนภาษา

E-mail: onchumay@tgas.com คารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ

51 บริษัท แอโรเวิรค คอมโพสิต (เอเชีย) จํากัด ผลิตช้ินสวนอุปรกรณเคร่ืองบิน 1. ชางสี/ Paint Technician 1 1 30-40 ป ม.6 ขึ้นไป ขั้นต่ํา 11,000 มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

นิคมแหลมฉบัง 226 ม.3 ต.ทุงสุขลา คาอาหารและคาเดินทาง, เบี้ยขยัน

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เงินชวยเหลือกรณีมาปฏิบัติงาน

โทร. 038-491-280-5 ประกันภัยกลุม, โบนัส, ชุดพนักงาน

E-mail: khwanjai.j@aeroworks.nl

52 บริษัท เทพรดาภรณ แอนด ซัพพลาย จํากัด ผลิตกลองกระดาษลูกฟูก 1. พนักงานฝายผลิต 2 2 18 ปขึ้นไป ป.6 9,000 ผลิตกลองกระดาษ

8 ม.7 ซ.คีรีนคร ต.หวยกะป 2. พนักงานบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. 12,000 ทําภาษี รับเช็ค วางบิล ภาษีขาย/ซ้ือ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานเขียนแบบ 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. 13,000 ขึ้นไป ออกแบบกลองกระดาษ

โทร. 038-739-5555 4. พนักงานขับรถ 6 ลอ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6 11,000 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 ขับรถโฟลคลิฟท

E-mail: trp_hr39@hotmail.com

53 นิติบุคคลอาคารชุด ลา รอยัล บีส อสังหาริมทรัพย 1. ชางซอมบํารุงสาขาพัทยา 6 6 25-45 ป ปวช.-ป.ตรี 13,000-16,000 มีประสบการณดานชางระบบ

335 ม.1 ซ.นาจอมเทียน 4 ต.นามจอมเทียน ทํางานจันทร-เสาร สามารถเริ่มงานไดทันที

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 ประกันสังคม, โบนัส, ชุดฟอรม

โทร.081-809-9709/ 02-650-5547-8

E-mail: patcharapol_k@century21.co.th

54 บริษัท เอคิว พรอพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด อสังหาริมทรัพย 1. พนักงานธุรการประจําสาขาบายพาส 2 2 19-30 ป ปวช.ขึ้นไป 9,000 ประสบการณทํางาน 1 ป

84/155 อาคารเอคิวพรอพเพอรตี้แมเนจเมนท ทํางานจันทร-เสาร

ต.บานสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ประกันสังคม, การขึ้นเงินเดือนประจําป

โทร.081-323-9544 เงินกองทุน
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55 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด บริการกําจัดสัตวรบกวน 1. Service Specialist, Pet Control สาขาพัทยา 5 5 22 ปขึ้นไป ป.ตรีกีฎวิทยา/พืชไร/ปฐพีวิทยา 15,000-18,000 สามารถขับขี่รถยนตและมีใบอนุญาต

10/2 หมู 14 ซอย 38 ถนนประชาชื่น โอท,ี คอมมิชชั่น, คารักษาพยาบาล

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 ประกันชีวิต, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

โทร. 085-159-9752/ 085-159-9816 ชุดฟอรม, ฝกอบรม, วันหยุดประจําป

E-mail: recruitment-th@rentokil-initiail.com

56 บริษัท บ-ีควิก จํากัด สาขาเซ็นทรัล-ชลบุรี บริการซอมรถ 1. ชางยนต 5 5 18-30 ป ปวช.-ปวส.ชางยนต/ชางกล 9,500-11,000 สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ

256 ชั้น 2 ม.3 ต.บางขุนทอง สวัสดิการตามกฎหมาย

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร.085-661-4594/ 091-379-8683

E-mail: monthathip.e@b-quick.com

57 บริษัท ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลล จํากัด จําหนายเครื่องมือชาง 1. พนักงานขายเขตชลบุรี 2 2 24-36 ป ปวช.-ป.ตรี 12,000-15,000 คาน้ํามัน+คาคอมมิชชัน, โบนัส

246, 248, 250 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เบ้ียขยัน, จัดเลี้ยงประจําป, ประกันสังคม

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 และสวัสดิการอื่นๆ

โทร. 080-909-2708/083-027-9689

58 บริษัท ฮอทพอท จํากัด (มหาชน) ภัตราคารอาหาร 1. ผูบริหารรานฝกหัดสาขาเซ็นทรัลพัทยาบีช 2 2 22-32 ป ป.ตรีทุกสาขา 15,000 สามารถมาฝกงานที่กรุงเทพฯ 2 เดือน

350 อาคารธนภัทร ชั้น 5 แขวงทาแรง สามารถทํางานเปนกะได,

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 สวัสดิการตามกฎหมาย

โทร.086-378-8709/ 095-208-0507

59 บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย (กรุงเทพ) จํากัด จําหนายอุปกรณสํานักงาน 1. พนักงานประจํารานสาขาเทสโกโลตัสชลบุรี 10 10 18-37 ป ม.3-ป.ตรี 10,000 การขึ้นเงินเดือน, เบี้ยขยัน 400 บ.

55/9-12 ม.12 ซ.วัดปลัดเปรียง ต.บางแกว คาที่พัก 500 บ. ชุดฟอรม

อ.บางพลี กรุงเทพฯ 10540 โบนัส, ประกันสังคม

โทร. 086-304-5658

60 บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด จําหนายคอมพิวเตอร 1. พนักงานชางเทคนิคตึกสาขาคอมพัทยา 4 4 20-30 ป ม.6-ป.ตรี 10,519+คอมมิชชั่น ประกันสังคม, ชุดฟอรม, เบี้ยเลี้ยง

21 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน ปรับขึ้นเงินเดือน, งานเลี้ยงสรางสรรค

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 12120

โทร. 090-651-0035/ 085-122-4393
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61 บริษัท อาวไทยคลังสินคา จํากัด ทาเรือและคลังสินคา 1. วิศวกรคลังสินคา 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรีวิศวไฟฟา/เคร่ืองกล/อุตสาฯ/ โลจิสติกส 15,000 มีประสบการณในสาขาท่ีเก่ียวของ 1 ปข้ึนไป

122 ม.2 ต.ทุงสุขลา 2. เจาหนาที่จัดซ้ือ 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวของ 15,000 รถรับ-สง, ประกันสังคม, กองทุนฯ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3. พนักงานปฏิบัติการ 2 2 22-30 ป ปวช.-ปวส.ไฟฟา/เคร่ืองกล 9,000 เงินชวยเหลือพิเศษโอกาสตางๆ, ชุดฟอรม

โทร. 033-004-854 4. พนักงานปฏิบัติการ Folklift 2 2 22-30 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ทองเที่ยวประจําป, ปรับเงินเดือน, โอที

5. เจาหนาที่วิเคราะหระบบงาน 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรีวิศวคอมพิวเตอร 18,000 โบนัส

6. เจาหนาที่ฝายขาย 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรีวิศวฯ/เศรษฐศาสตร/บริหาร 18,000

62 บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอรวิส จํากัด รับเหมาแรงงาน 1. พนักงานขาย-แนะนําสินคา PC 20 20 18-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ประจําสาขาฮารดแวรเฮาส-บอวิน

31/2 ม.3 ต.บางเสาธง เมกาโฮม-บอวิน และรานไทยพิพัฒน-ชลบุรี

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โอท,ี คอมมิชชั่น, Incentive

โทร. 085-480-4803

02-335-5678 ตอ 1752/1757

63 รานสหกรณ ไทยออยล จํากัด จําหนายปโตรเลียม 1. พนักงานกระจายสินคา 1 1 20-30 ป ม.3-ม.6 300/วัน เพศชายผานการเกณฑทหาร

42/5 ม.1 ต.ทุงสุขลา ทํางานจันทร-เสาร, การขึ้นเงินเดือน

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โบนัส, ประกันสังคม, คาอาหาร

โทร.038-352-056-57 เบี้ยขยัน, ประกันชีวิต

E-mail: thaioil_coop@hotmail.com

64 บริษัท ขนมเซ็นเตอร จํากัด คาสงขนม 1. พนักงานขายหนวยรถ/พนักงานขับรถ 6 6 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ทํางานจันทร-เสาร, ทดลองงาน 3 เดือน

159/22 ม.9 ต.หนองขาม การขึ้นเงินเดือนประจําป, ประกันสังคม

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โบนัส, คอมมิชชั่น, สัมนาทองเที่ยว

โทร. 089-788-4326

65 บริษัท อ.ีท.ีซี. เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ผลิตช้ินสวนอุปกรณภายในรถยนต 1. Machine CNC 2 2 21-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000-10,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

29/9 ม.1 ต.บานสวน 2. ชางกลึง ชางมิลลิ่ง 1 1 21-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000-10,000 หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานไฟฟา Wiring 3 3 18-25 ป ปวช.-ปวส.ทุกสาขา 9,000-10,000 คาอาหาร, คาเดินทาง, โบนัสปละ 2 คร้ัง

โทร. 038-151-162-4 4. QC 1 1 21-35 ป ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา 9,000-10,000 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ชุดฟอรม

E-mail: hr@etcengineer.com ตรวจสุขภาพประจําปและสวัสดิการอื่นๆ

66 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด จําหนายผลิตภัณฑเพื่อความงาม 1. พนักงานประจํารานสาขาเซ็นทรัล/วิคตอร่ี 5 5 18-32 ป ม.6-ปวช. ขั้นต่ํา 9,500 เพศชายผานการเกณฑทหาร

3388/23-24 อาคารสิรินทรรัตน ชั้น 5     และตึกคอมชลบุรี มีประสบการณ 1 ปขึ้นไป, เบี้ยขยัน

ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ 10110 คาเปาหมาย, เคร่ืองแบบ, โบนัส

โทร. 085-483-5239 ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
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67 บริษัท บางกอกเมทัลเครท จํากัด ผลิตช้ินสวนยานยนตเหล็ก 1. หัวหนาแผนก 2 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 15,000 ขึ้นไป มีความชํานาญงานดาน Stampping

429/3 ม.7 ต.คลองกิ่ว และบรรจุภัณฑเหล็ก Welding ชิ้นสวนยานยนต เขียนแบบ

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220 Engineering Drawing, ISO/TS 16949

โทร. 085-485-9796 คาเดินทาง, คาอาหาร, คาน้ํามัน

คาที่พัก, เบี้ยขยัน, โบนัส

68 บริษัท นิธิตา จํากัด จําหนายเสื้อผา 1. พนักงานขาย PC สาขาไมคพัทยา 2 2 20-30 ป ม.3-ปวส. 9,000 ขึ้นไป คอมมิชชั่น, โอท,ี ชุดฟอรม, โบนัส

200-202 ถ.พลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร     เซ็ลทรัลพัทยา/เอาทเลทพัทยา วันหยุดพักผอนและวันลา, ประกันสังคม

เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100 และสวัสดิการอื่นๆ

โทร. 090-980-2506/091-774-3187

E-mail: hr_nt@nitita.co.th

69 บริษัท วารา วีฮิเคิล จํากัด ผลิตยานยนตขนสง 1. เจาหนาที่การเงิน 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขา 15,000-35,000 สื่อสารภาษาจีนกลางได

388 ม.6 ต.หนองใหญ 2. พนักงานบริการทั่วไป (พอบาน) 2 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ ขั้นต่ํา 9,000 มีประสบการณดูแลสวนหยอม

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี 20190 สวัสดิการตามกฎหมาย

โทร. 087-711-6763/ 038-196-804-5

E-mail: theerasan@hotmail.com

70 บริษัท มากทรัพย คอนสตรัคช่ัน แอนด ซัพพลาย จํากัด กอสราง 1. เจาหนาที่ประจําสํานักงานประจําบางแสน 1 1 25-40 ป ปวส.-ป.ตรี 12,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

19/5-6 ม.8 ต.เสม็ด 2. Draft Man/ Engineer 1 1 25-40 ป ปวส.-ป.ตรีโยธา/กอสราง 15,000 ทํางานจันทร-เสาร

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานยิงแผน 5 5 20-39 ป ไมจํากัดวุฒิ 500/วัน ปฏิบัติงานตามสถานที่ที่กําหนด

โทร. 038-680-546/038-680-552-3 4. แมบาน 1 1 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ประสบการณที่เกี่ยวของ 2 ป

E-mail: hr@maksubcon.com

71 บริษัท เอชเคเอ็น แฟรนไซส จํากัด รานอาหาร 1. กุกประจําสาขามอเตอรเวยขาออก 2 2 20 ปขึ้นไป ม.3-ป.ตรี 10,000-11,000 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, เบี้ยประพฤติ

844 ถ.พระราม 6 ซ.25 ชุดฟอรม, คาเปารายวัน/รายเดือน

แขวงเพชรบุรี กรุงเทพฯ 10400 เงินกูยืม, โบนัส, งานเลี้ยง

โทร. 02-613-7517 ตอ 116/062-010-8182 และสวัสดิการอื่นๆ

E-mail: kamonchanok.hnk@gmail.com

72 โรงแรม จัสมินรีสอรทศรีราชา โรงแรม/รีสอรท 1. ชางซอมบํารุง 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส.ไฟฟา 13,000-16,000 มีประสบการณทํางานในโรงแรม

226/14-15 ม.2 ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร. 038-322741-5
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73 บริษัท กิติธัญ จํากัด จําหนายเสื้อผาแฟชั่น 1. พนักงานแนะนําสินคาไมคชอปปงมอลลสาขาพัทยา 2 2 18-30 ป ม.3-ปวส. 9,000+คอมมิชชั่น สามารถเดินทางในจังหวัดใกลเคียงได

175-177 ซ.พระยาดํารงค แขวงมหาพฤฒาราม คาเปา, โอท,ี โบนัส, ชุดฟอรม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และสวัสดิการอื่นๆ

โทร. 02-238-1236-40

E-mail: hr@kititan.co.th
74 บริษัท เอส.ที.เซเวน ไทย จํากัด จําหนายอุปกรณอุตสาหกรรม 1. เสมียน 1 1 20-30 ป ปวช.-ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 9,000 —

25/24-25 ม.5 ถ.ขาวหลาม ต.บานปก

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

โทร. 038-111-674-5

75 บริษัท พนัสโพลทร่ี จํากัด ผลิตและแปรรูปเนื้อไก 1. ชางซอมบํารุงประจําโรงฟกคลองมือไทร 1 1 22-35 ป ปวส. 12,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

59 ม.5 ต.หมอนนาง

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โทร. 038-460-000 ตอ 302

76 บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด มารีน จํากัด ผลิตน้ําประปา 1. ชางเทคนิค 2 2 20 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรีไฟฟา/เคร่ืองกล 12,000-15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

69 ซ.ออนนุช 64 แขวงสวนหลวง 2. ธุรการประสานงานโครงงาน 1 1 20 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 12,000 โอที, ประกันสังคม, ชุดฟอรม

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โบนัส, ปรับเงินเดือน

โทร. 085-489-2955/02-322-0222 ตอ 1501

E-mail: jeejaewa@gmail.com

77 บริษัท นิวแม็ค จํากัด จําหนายอะไหลเคร่ืองจักร 1. วิศวกรขาย Sales Engineer สาขาพานทอง 3 3 21-28 ป ป.ตรีวิศวไฟฟา/เคร่ืองกล/เคมี ขั้นต่ํา 17,400 เพศชายผานการเกณฑทหาร

53/179 ม.9 ต.ทุงสุขลา มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 คาที่พัก, เบี้ยสาขา, คาน้ํามันรถ

โทร. 085-155-6767 คอมมิชชั่น, เบี้ยขยัน

E-mail: leader1.cho@pneumax.co.th

78 บริษัท ทรัพยทวีไพศาล ออยล จํากัด บริการซอมรถ 1. ชางซอมบํารุงประจําศูนย IZUSU บอวิน 2 2 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

ศูนย IZUSU บอวิน ต.บอวิน มีประสบการณชางแอรจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 คอมมิชชั่น, การขึ้นเงินเดือนประจําป

โทร. 086-321-0243 โบนัส, ประกันสังคม

E-mail: jengjung2@gmail.com
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79 บริษัท ทีดับเบิลยูเจ โปรเซสซ่ิง จํากัด ปมเชื่อมซอมโลหะ 1. เจาหนาที่ QC 2 2 25-35 ป ปวช.-ป.ตรี 13,000 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส

42 ม.6 ต.หวยกะป 2. ชางเชื่อม 1 1 30-40 ป ม.3-ปวช. 13,000 การขึ้นเงินเดือนประจําป

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานขับรถ 1 1 30-40 ป ม.3-ปวช. 15,000

โทร. 038-145-215

80 บริษัท โรงพยาบาลเอกชน จํากัด (มหาชน) สถานพยาบาล 1. คนสวน 1 1 20-30 ป ไมจํากัด 300/วัน ใบอนุญาตขับขี,่ มีบุคคลคํ้าประกัน

31/2 ม.3 ต.เสม็ด 2. พนักงานซักฟอก 4 4 25-35 ป ไมจํากัด 300/วัน เพศชายผานการเกณฑทหาร

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส

โทร. 038-939-888 โอที, คาครองชีพ, กองทุนฯ, คาครองชีพ

81 บริษัท สุนทรธัญทรัพย จํากัด ผลิตและจําหนายขาวสาร 1. Graphic Designer 1 1 21-35 ป ป.ตรีออกแบบ 9,000 ประสบการณที่เกี่ยวของ 1 ป

55 ม.1 ต.กุฎโงง 2. เจาหนาที่ R&D โรงงานขนม 1 1 23-30 ป ป.ตรีอาหารและโภชนาการ 9,000 ประสบการณที่เกี่ยวของ 1 ป

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส

โทร. 038-473-555 เงินชวยเหลือ, และสวัสดิการอื่นๆ

82 บริษัท อา-ซุง (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและซอมแซม 1. R&D 2 2 25-35 ป ปวส.-ป.ตรีแมพิมพ/อุตสาหฯ 15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

516/6 ม.6 ต.เขาคันทรง แมพิมพพลาสติก 2. ชางขัดแมพิมพ 2 2 25-35 ป ป.4-ม.3 13,000 ประสบการณที่เกี่ยวของ 2 ปขึ้นไป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ประสบการณที่เกี่ยวของ 2 ปขึ้นไป

โทร. 038-067-442 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

83 คุณวรเดช รัตนา รับเหมากอสราง 1. ชางกอสราง 10 10 20-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 350/วัน ปฎิบัติงานตามสถานที่ที่ไดรับมอบหมาย

132/35 หมูบานมัณตา ม.4 ต.นาปา ทํางานจันทร-เสาร

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ที่พัก, การขึ้นเงินเดือน, ประกันสังคม

โทร.081-134-7856 ชุดฟอรม 

E-mail: wrattana_qc@hotmail.com

84 บริษัท อินเตอรคอนทิเนนทัล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ผลิตเคร่ืองประดับ 1. พนักงานขับรถ 1 1 30-45 ป ม.3-ปวส. 15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

700/108 ม.5 ต.คลองตําหรุ จากอัญมณี/หิน ประสบการณทํางาน 1 ป มีใบอนุญาตขับขี่

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ประกันสังคม, โบนัส, การขึ้นเงิน

โทร. 038-468-686 กองทุนฯ, คาอาหารกลางวัน, ชุดฟอรม

E-mail: maneewan.s@ijm.co.th
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85 บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลล จํากัด (มหาชน) จําหนายกาซปโตรเลียมเหลว 1. พนักงานขับรถ 4 ลอ/6 ลอ สาขาพัทยา 15 15 25 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10,000-15,000 มีใบอนุญาตขับขี,่ เร่ิมงานไดทันที

139 ม.6 ต.โปง โบนัส, เงินชวยเหลือตางๆ, ชุดฟอรม

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ประกันอุบัติเหต,ุ ฝกอบรม

โทร.081-907-4515/02-120-9999 ตอ 3009 คาเที่ยว

E-mail: hr_sgp@hotmail.com

86 บริษัท จี เอฟ เอ คอรปอเรชั่น จํากัด ภัตราคารอาหาร 1. พนักงานประจําราน Coffee World 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000-9,500 ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

431 ซ.ประดู 1 ถ.เจริญกรุง 107 และเคร่ืองดื่ม     สาขา Central Festival พัทยา ประกันชีวิต/อุบัติเหต,ุ วันหยุด

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ชุดฟอรม และสวัสดิการตางๆ

โทร. 085-912-0921/ 085-912-0922

E-mail: hr_gfacorp.com

87 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด จําหนายอุปกรณ 1. หัวหนาแผนกขายเคร่ืองใชไฟฟา 5 5 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,5000-15,000 ประสบการณหัวหนางาน 3 ปขึ้นไป

413/81 ม.5 ต.บานสวน วัสดุกอสราง 2. พนักงานขายวัสดุและอุปกรณกอสราง 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,5000-15,000 มีทักษะการสื่อสารและพรอมเรียนรู

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานคลังสินคาและตรวจรับเอกสาร 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,5000-15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

โทร.081-371-8307 4. พนักงานขับรถ 3 3 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,5000-15,000 มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2

5. เจาหนาที่ซอมบํารุง 2 2 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,5000-15,000 มีความรูดานไฟฟาและประปา

6. เจาหนาที่ปองการการสูญเสีย 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 9,5000-15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

7. หัวหนาแผนกปองกันการสูญเสีย 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไป 9,5000-15,000 มีประสบการณดานปองกันการสูญเสีย

8. พนักงานธุรการและบัญชี 5 5 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,5000-15,000 สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได

88 บริษัท เค.บ.ีโฮลดิ้ง จํากัด จําหนายอุปกรณและ 1. พนักงานบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไปบัญช/ีการเงิน 12,000 ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐานได

223/27 ม.3 ต.บานบึง ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 2. พนักงานธุรการ 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. 12,000 ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐานได

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 3. พนักงานขับรถโฟลคลิฟท 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 12,000 สามารถขับโฟลคลิฟทได

โทร.038-119-394 ทํางานจันทร-เสาร, โบนัส, ประกันสังคม

E-mail: sangtaree.kpholding@gmail.com การขึ้นเงินเดือนประจําป

89 บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จํากัด ธุรกิจดานพลังงาน 1. วิศวกรไฟฟาประจํานิคมแหลมฉบัง 1 1 30-40 ป ป.ตรีวิศวกรรมไฟฟา 15,000 มีใบอนุญาตขับขี่

107/1 ม.4 ซ.นิคม ต.ปลวกแดง ประกันสังคม, โบนัส, ประกันสุขภาพ

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ประกันอุบัติเหต,ุ กองทุนสํารองฯ

โทร. 038-018-149
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90 บริษัท เอส ที บี เท็กซไทล อินดัสตรีส จํากัด ผลิตชิ้นสวนและ 1. เจาหนาที่ความปลอดภัยสาขาชลบุรี 1 1 18-53 ป ป.ตรีอาชีวอนามัยฯ 15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

199/3 ม.3 ต.ทุงสุขลา อุปกรณรถยนต สวัสดิการตามกฎหมาย

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร. 038-493-480-3

91 บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้ง จํากัด จําหนายโทรศัพทมือถือ 1. พนักงานขายสาขาโลตัสอมตะและโลตัสบอวิน 1 1 20-35 ป ม.6-ปวช. 9,300-12,000 เงินเดือนขึ้นอยูกับประสบการณ

19 ซ.รามคําแหง 22 (จิตตรานุเคราะห) 2. ผูจัดการสาขาโลตัสอมตะและโลตัสบอวิน 1 1 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี 10,300-13,000 ทํางาน 6 วัน/สัปดาห, มีคนคํ้าประกัน

แขวงหัวหมาก เขตรามคําแหง กรุงเทพฯ 10240 3. พนักงานขาย Part-time 2 2 18 ปขึ้นไป ม.6-ปวช. 500/วัน คอมมิชชั่น, ประกันสังคม, โอที

โทร. 02-716-2233 ตอ 113 ปรับเงินเดือนประจําป, ชุดฟอรม

E-mail: natchaphat.p@dna2002.com และสวัสดิการอื่นๆ

92 บริษัท ศานติ กรีน แพค จํากัด ผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ 1. หัวหนางานผลิต 3 3 25-35 ป ปวส.-ป.ตรีไฟฟา/ชางกล 15,000-25,000 ประสบการณ 2 ปขึ้นไป

18 ม.15 ใกลถนนเสน 331 ต.หนองเหียง อุตสาหฯ หรือที่เกี่ยวของ เพศชายผานการเกณฑทหาร

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ชุดฟอรม

โทร. 02-906-4957-60 คาเดินทาง และสวัสดิการอื่นๆ

93 บริษัท เอ็นเอ็มเอส (ไทยแลนด) จํากัด รับเหมาแรงงาน 1. Sale Administrator 1 1 18-30 ป ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา 10,000-15,000 สามารถพูดอานเขียนภาษาอังกฤษได

อาคารฮารเบอรมอลลออฟฟศ ชั้น 6 ต.ทุงสุขลา มีประสบการณที่เกี่ยวของ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 คาเชาบาน, คาเดินทาง, เบี้ยขยัน

โทร. 038-190-450 ตอ 101 และสวัสดิการอื่นๆ

94 บริษัท ฮันซอล เทคนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตอุปกรอิเล็กทรอนิกส 1. ชางออกแบบผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 10 10 22-28 ป ป.ตรีอิเล็กทรอนิกส 13,000-15,000 สามารถใชคอมพิวเตอรและสื่อสารภาษา

168 ม.1 ถ.บานบึง-แกลง ต.บานบึง อังกฤษได, คารถ. คาอาหาร, โอที, เบ้ียขยัน

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

โทร. 038-444-101-4 ตอ 209, 208, 119

95 Health Food Shop Co., Ltd. จําหนายผลิตภัณฑ 1. แมบานและพี่เลี้ยงเด็ก 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน สุขภาพแข็งแรง, ขยันทํางาน

206/118 ม.9 ต.หนองปรือ ออรแกนิคและธรรมชาติ 2. พนักงานขาย/ธุรการ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 400/วัน+คอมมิชชั่น สามารถใชคอมพิวเตอรและพูดภาษาอังกฤษได

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ที่พักและคาอาหาร

โทร. 099-391-5664

E-mail: nutrition.club.th@gmail.com
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96 บริษัท เอ็มเค อินเตอรฟูดส จํากัด รานอาหารญี่ปุน 1. พนักงานจดบิลและเชฟสาขาเซ็นทรัลพัทยาบีช 10 10 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 12,000 ขึ้นไป สามารถทํางานเปนกะ

1200 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา ปฏิบัติงานตามเวลาหางได

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ทิป, เงินพิเศษ, โบนัส, เบี้ยขยัน

โทร.092-993-9565/02-836-1000 ตอ 1215 ชุดฟอรม และสวัสดิการอื่นๆ

97 บริษัท ออโรรา ดีไซด จํากัด จําหนายทองรูปพรรณ 1. พนักงานขายสาขาเดอะชิล พัทยากลาง 5 5 20-35 ป ม.6 ขึ้นไป 11,000-30,000 ทํางานตามเวลาหางเปดปดได

67/28-29 ซ.อุดมสุข 25 แขวงบางนา และเคร่ืองประดับ มีบุคคลคํ้าประกัน, สูง 155 ซ.ม.ขึ้นไป

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 คอมมิชชั่น, เบี้ยขยัน, ชุดฟอรม

โทร. 090-907-4107/ 095-371-9695 ประกันสังคม, คาลวงเวลา, งานเลี้ยง

E-mail: hr@aurora.co.th กองทุนกูยืม และสวัสดิการอื่นๆ

98 บริษัท อารทีเอช อินเตอร ฟูดส จํากัด รานอาหารเกาหลี 1. พนักงาน PR สาขาเซ็นทรัลเซ็นเตอรพัทยา 1 1 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 12,000-13,000 ทิปรายวัน, คาอาหาร, เบี้ยขยัน, โอที

4 ซ.รามคําแหง 16 แขวงหัวหมาก ประกันสังคม, ชุดฟอรม

เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

โทร. 061-185-9828/092-759-0088

99 บริษัท แพนอินเตอรฟูดส จํากัด ผลิตผลไมและผัก 1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 3 3 18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส.คหกรรม 9,000 ขึ้นไป สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษได

99 ม.5 ถ.331 ต.นาวังหิน บรรจุกระปอง หรือที่เกี่ยวของ สามารถทําโอทีและเขากะได

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 มีรถสวนตัว

โทร. 086-341-7939

E-mail: sales@panindustry.com

100 บริษัท อารดับบลิวพี จํากัด (สวนน้ํารามายะนะ) สวนสนุกทางน้ํา 1. พนักงานเสิรฟ (สัญญา 6 เดือน) 20 20 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 10,000-15,000 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได

9 ม.7 ต.นาจอมเทียน 2. Lifeguard พนักงานดูแลความปลอดภัย 50 50 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 12,000-15,000 มีประสบการณที่เก่ียวของจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 อาหารกลางวัน, ชุดฟอรม, กองทุนสํารองฯ

โทร. 033-005-929 ตอ 600-604 ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ

101 บริษัท สยามแมคโคร จํากัด มหาชน สาขาชลบุรี คาปลีก-คาสง 1. หัวหนาแผนกบัญชีการเงิน 1 1 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300 มีประสบการณที่เก่ียวของจะพิจารณาเปนพิเศษ

55/3 ม.2 ต.เสม็ด 2. หัวหนาแผนกผักและผลไม 1 1 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานอาหารสด 3 3 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300

โทร. 038-279-201-10 ตอ 104, 105 4. พนักงานการตลาด 1 1 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300

E-mail: hrm05@siammakro.co.th 5. เจาหนาที่ธุรการขาย 2 2 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300

          hrs05@siammakro.co.th 6. พนักงานแคชเชียร 2 2 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300

7. พนักงานจัดเรียงสินคา 20 20 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300
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102 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด บริการประกัน 1. เจาหนาที่ธุรการประจําศูนยชลบุรี 1 1 20-35 ป ปวช.-ป.ตรี 11,000 สามารถใชคอมพิวเตอรเบื้องตน

660/6 ถ.สุขุมวิท หมูบานคันทรีฮิลล 2. เจาหนาท่ีฝายการตลาด Sale Representative 3 3 20-35 ป ม.3-ป.ตรี 15,000 มีประสบการณการขายหรือมีรถยนต

ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 ทํางานจันทร-เสาร (เวนเสาร)

โทร. 038-776-431 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม

103 บริษัท ดีเอฟเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จําหนายอาหารเสริม 1. Admin-Ecommerce 1 1 18-25 ป ป.ตรีการตลาดบริหาร 350-400/วัน ทํางานศุกร-อาทิตย 08.00-17.00 น.

246/2 ม.3 ต.บานสวน 2. Web Admin 1 1 18-25 ป ป.ตรีคอมพิวเตอรธุรกิจ/เทคโนโลยี 350-400/วัน ยินดีรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โอท,ี คาเดินทาง

โทร. 092-559-9890

104 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ผลิตเคร่ืองดื่ม 1. พนักงานขายประจํารถ 25 25 25 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,090+คอมมิชชั่น มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตประเภท 2

700/369 ม.6 นิคมอมตะ ต.หนองไมแดง โบนัส, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 สหกรณออมทรัพย, รางวัลอายุงาน

โทร. 081-782-2715 งานเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ

      038-458-635-45 ตอ 141

105 บริษัท โออิชิราเมน สาขาชลบุรี ภัตราคารอาหารญี่ปุน 1. พนักงานสงอาหาร 6 6 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,700/ 40-46 ตอช.ม. รับ Full time และ Part time

327 5s/88-89 ม.1 ต.เสม็ด 2. ผูชวยผูจัดการรานฝกหัด 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขา 15,000 ขึ้นไป ติดตอสมัครงานที่สาขาใกลบาน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานตอนรับ/เสิรฟ 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป โบนัส, ทิฟ, เงินรางวัลยอดขาย

โทร. 063-652-1552/081-423-9590 4. พนักงานรายชั่วโมง 5 5 18 ปขึ้นไป กําลังศึกษาอยู 42/ช.ม. กองทุนสํารองฯ, ประกันสังคม

5. ผูชวยกุก 5 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ขึ้นไป และสวัสดิการอื่นๆ

6. พนักงานสงอาหาร 6 6 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ขึ้นไป

106 รานกกไก รานอาหาร 1. ผูจัดการศูนยอาหาร 1 1 35-50 ป ม.6-ปวส. 18,000 ประสบการณที่เกี่ยวของ 15 ป

71/5 ไลฟซิตี้โฮม 2 หมูบานเทพบูรพา ต.อางศิลา 2. ผูชวยศูนยอาหาร 1 1 35-45 ป ม.3-ปวส. 12,000 ประสบการณที่เก่ียวของ 5 ปมีรถสวนตัว

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานขาย 4 4 30-40 ป ม.3-ม.6 12,000 การขึ้นเงินประจําป, กองทุนออมทรัพย

โทร.087-476-3766/094-504-9059 โบนัส, ประกันสังคม

E-mail: sasinasiri@gmail.com

107 คุณสายพิณ คําพา เย็บผา 1. พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม 2 2 25-35 ป ป.6 300/วัน การขึ้นเงินเดือนประจําป

367/10จ. ซ.พายพลนํา ต.บางปลาสรอย ประกันสังคม

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 099-573-5830

Page 19



ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา

108 บริษัท เอส เอ พรีซิชั่น จํากัด ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 1. พนักงานขับรถรับ-สงนายญี่ปุน (กรุงเทพฯ) 1 1 28-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 รอบรูเสนทางกรุงเทพฯ และปริมณฑล

700/491-492, 700/510  นิคมอมตะ ม.7 อาศัยอยูในกรุงเทพฯ

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 รถรับ-สง, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ

โทร. 038-454-047 เบี้ยขยัน, คาอาหาร, คากะ, คาเชาบาน

109 บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท จํากัด จําหนายเครื่องมืออุตสาหกรรม 1. พนักงานขายประจําบอวินหนาอมตะซิตี้ 2 2 23-30 ป ปวส.-ป.ตรีบริหารธุรกิจ 12,000-15,000 ใชคอมพิวเตอรไดด,ี มีความรับผิดชอบ

549/9 ถ.ออนนุช แขวงประเวศ สามารถติดตอประสานงานได

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส

โทร. 02-743-8888 คอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ

110 บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น จํากัด บริการซอมบํารุง 1. ชางเทคนิคปรับอากาศ 2 2 20-35 ป ปวช.-ปวส.ไฟฟา 10,000 มีประสบการณ 1 ป ผานการเกณฑทหาร

42/3 ม.7 ต.หนองปลาไหล เคร่ืองปรับอากาศ 2. ชางแอร 3 3 20-40 ป ปวช.-ปวส.ไฟฟา 10,000 มีใบอนุญาตขับขี,่ ทํางานจันทร-เสาร

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส, ชุดฟอรม

โทร.02-915-1700-4 เบี้ยเลี้ยง, การขึ้นเงินประจําป

111 บริษัท ฟสเนส เฟรสท (ประเทศไทย) จํากัด ศูนยบริการออกกําลังกาย 1. พนักงานตอนรับสาขาเซ็นทรัลพลาซาชลบุรี 1 1 20 ปขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขา 14,000-15,000 มีประสบการณดานการบริการ

98 อาคารสาทรสแควร ชั้น 3 แขวงสีลม สามารถทํางานเปนกะได, รูปรางสมสวน

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 รักการออกกําลังกาย, ฝกอบรมกอนทํางาน

โทร. 02-118-6688

E-mail: fitnessfirster@fitnessfirst.co.th

112 บริษัท เอ็น พี มารีน จํากัด ขนสงกาซปโตรเลียม 1. โฟรแมนบานสาขาโรงโปะ 1 1 28 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไปซอมบํารุง 15,000-20,000 ประสบการณอยางนอย 8 ปขึ้นไป

88 เดอะพารคแลนด แขวงบางนา 2. พนักงานขับรถขนสง LPG สาขาบานโรงโปะ 10 10 25-50 ป ป.6 ขึ้นไป 9,000+คาเที่ยว มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 3. พนักงานขับรถเทรลเลอร สาขาแหลมฉบัง 10 10 25-50 ป ป.6 ขึ้นไป 9,000+คาเที่ยว สุขภาพแข็งแรงไมมีประวัติอาชญากรรม

โทร. 02-341-9000-99 4. พนักงานขับรถเทรลเลอรน้ํามัน สาขาศรีราชา 10 10 25 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,000+คาเที่ยว เงินพิเศษรายเดือน, เบี้ยขยัน, ชุดฟอรม

E-mail: teerapat.thongkee@groupthai.com 5. พนักงานเติมกาซ สาขาบานโรงโปะ 10 10 21 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ

6. พนักงานติดรถขนสง 10 10 22-50 ป ป.6-ปวช.ขึ้นไป 9,000+คาเที่ยว

113 บริษัท สยาม ซัน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ติดตั้งเคร่ืองจักร 1. ชางเทคนิค 4 4 21-25 ป ปวช.-ปวส. 9,500-12,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

789/180 นิคมปนทอง 1 ซ.4/1 ม.1 และซอมบํารุง ประสบการณอยางนอย 1 ป

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

โทร.038-190-125 สามารถเชื่อมโลหะได

E-mail: nonthasing@sun-engi.com ทํางานจันทร-เสาร 08.00-17.00 น.
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