
ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

1059 304 111 644

1 บริษัท เมืองไฟฟาอมตะนครวิศวกรรม จํากัด ตรวจสอบระบบไฟฟาอาคาร 1. วิศวกรไฟฟา 10 10 25-35 ป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป สวัสดิการตามกฎหมาย

116/18 ม.1 ต.หนองตําลึง 2. ชางกล 10 10 25-35 ป ปวส. - ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3. ผูจัดการสาขา เซลล 1 1 25-35 ป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

โทร. 038-206013 4. เซลล 5 5 25-35 ป ปวส. - ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

E-maill: saisunee@somkiatsafety.in.th 5. พนักงานบัญชี 1 1 25-35 ป ปวส. - ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

2 บริษัท ซีอารซีไทวัสดุ จํากัด มหาชน ขายปลีกอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 1. หัวหนาแผนกขาย 5 2 3 18-55 ป ปวส.ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป สวัสดิการตามกฎหมาย

112/90 ถ.เศรษฐกิจ ต.บานสวน 2. พนักงานขาย 10 5 5 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3. แคชเชียร 5 5 20-40 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

โทร. 081-3718307 4. พนักงานคลังสินคา 5 5 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

E-mail: srsasitorn@homeworks.co.th 5. เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 5 3 2 20-40 ป ปวส.ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

6. พนักงานตรวจรับสินคา 5 5 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

7. เจาหนาที่ธุรการ 3 3 20-40 ป ปวส.ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

8. พนักงานขับรถ 2 2 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป

9. เจาหนาที่ซอมบํารุง 2 2 20-40 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

3 บริษัท โซลาร พีพีเอ็ม จํากัด ผลิตแผงโซลารเซลล 1. วิศวกร 3 3 25-35 ป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป สวัสดิการตามกฎหมาย

22/5 ม.10  ต.หนองขาม 2. ชางซอมบํารุง 2 2 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3. ชางไฟฟา 2 2 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

โทร.090-1575984 , 090-1975968 4. บัญชี 1 1 25-35 ป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

5. ลามภาษาจีน 3 3 25-35 ป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

6. พนักงานขับรถ 2 2 25-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

7. ฝายผลิต 100 100 18-30 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ตําแหนงงานวางประจําเดือนสิงหาคม 2559

โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

เพศ

ลํา
ดับ

ที่
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อายุ วุฒิการศึกษา
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4 บริษัท วีรสยาม ฮารดแวร จํากัด จําหนายเครื่องมืออุตสาหกรรม 1. เจาหนาที่การขาย 2 2 22-35 ป ปวส.-ป.ตรีการตลาด 10,000-15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

1015/6-8 ซ.ปรีดีพนมยงค 13     ประจําพลัสมอลล อมตะนคร ที่พักบริษัท, การขึ้นเงินเดือน

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 2. เจาหนาที่การขาย ประจําชลบุรี 2 2 25-35 ป ป.ตรี-ป.โทการตลาด 15,000-30,000 โบนัส, ประกันสังคม

โทร. 02-392-8002 และวิศวเคร่ืองกล ทํางานจันทร-เสาร

E-mail: api.wat@hotmail.com

5 คุณธีระพันธ แกนจันทน บานพักสวนบุคคล 1. แมบานเลี้ยงเด็กออน 1 1 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 8,000 ทํางานเชา-เย็นกลับ, หยุดวันอาทิตย

11/23 ม.2 ต.เสม็ด มีประสบการณเลี้ยงเด็ก

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-862-2779

6 บริษัท ซีทโบต จํากัด ผลิตและจําหนาย 1. วิศวกรไฟฟา 1 1 25-45 ป ป.ตรีไฟฟาหรือที่เกี่ยวของ 12,000-25,000 โอท,ี โบนัส, ประกันสังคม

63/2 ม.10 ถ.พัทยา ต.หนองปรือ เรือไฟเบอรกลาส 2. พนักงานขาย 1 1 20-45 ป ปวส.-ป.ตรี ขั้นต่ํา 12,000 มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3. หัวหนาชางซอมบํารุง 1 1 20-45 ป ปวส.-ป.ตรี 15,000-30,000

โทร.038-421-072/ 062-345-5191 4. ชางฝมือ 20 20 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 300-400/วัน

E-mail: songpol@seatboat.com

7 ราน Raymag Salon รานเสริมสวย 1. ชางเสริมสวย 1 1 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ ขั้นต่ํา 9,000 คอมมิสชั่น, มีประสบการณที่เกี่ยวของ

88/2 ม.2 ต.หนองขะกะ 2. ชางสระไดร 1 1 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ ขั้นต่ํา 6,000 ขยันทํางาน รักงานบริการ 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3. แมบาน 1 1 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 6,000

โทร.089-404-3729/083-665-5206

086-829-2608

8 รานเย็นใจมินิมารท จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค 1. พนักงานจัดของในราน 2 2 18-20 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พักและอาหาร

3/2 ซ.4 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.เหมือง ไมจําเปนตองมีประสบการณ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-598-5004

9 อนัญญาเรสซิเดนซ หองพัก 1. แมบานซักรีด 3 3 25-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ทํางานจันทร-เสาร หยุด 1 วัน

3/88 ม.4 ต.ดอนหัวฬอ 2. ธุรการ 2 2 25-40 ป ปวช.-ปวส.ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษหรือญี่ปุนไดเล็กนอย

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ทีพัก, อาหาร 3 มื้อ, เบี้ยขยัน

โทร. 082-955-1217 โบนัส, ประกันสังคม
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10 บริษัท นิปปา (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตชิ้นสวนรถยนต 1. QC Technician ชางเทคนิค 1 1 28-32 ป ปวส.ขึ้นไปคอมพิวเตอร 16,000 มีประสบการณอยางนอย 3 ป

111 ม.6 นิคมปนทอง 3 ต.บอวิน 2. HR & GA Senior Office Assistant 1 1 27-32 ป ป.ตรีการบริหารจัดการ ประมาณ 23,000 สามารถเขากะได, คาเชาบาน, คากะ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 กองทุนสํารองฯ, โบนัส 2 คร้ัง/ป

โทร. 038-110-555 ตอ 1102/1204 เบี้ยขยัน, ประกัน, รถตูรับ-สง

E-mail: s.chanyachita@nippa.co.th ทองเที่ยวและสวัสดิการอื่นๆ

11 รานรักลูก จําหนายอุปกรณแมและเด็ก 1. พนักงานขายและทําความสะอาด 1 1 20-45 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 หยุด 2 วัน/เดือน

99/194 ม.1 ต.บานสวน 2. พนักงานขายประจําเซ็นทรัลชลบุรี 1 1 20-45 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 อาหาร

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.087-672-2677

12 บริษัท เอส.เอส.ซี.จ.ีเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ผลิตเคร่ืองแตงกาย 1. ชางเย็บผา 50 50 20-50 ป ป.4-ปวส. 9,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

64/6 ม.4 ต.หวยกะป 2. ชางเย็บกางเกง 9 9 25-50 ป ป.4-ปวส. 9,000 ที่พัก, การขึ้นเงินเดือน, โบนัส

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานเย็บผา 3 3 20-50 ป ป.4-ปวส. 9,000 ประกันสังคม

โทร. 062-746-9293 4. ชางเย็บผา/ตัดเย็บ 6 6 20-50 ป ป.4-ปวส. 9,000

13 บริษัท อี้ฟง อินดัสเตรียล จํากัด ผลิตโลหะ 1. พนักงานขับรถแบคโฮ 2 2 25-35 ป ม.6-ปวส. 9,500 เพศชายผานการเกณฑทหาร

19/1 ม.5 ต.บานบึง 2. ชางแมพิมพ 5 5 25-45 ป ปวช.โลหะ 12,000 มีประสบการณในดานผลิตภัณฑโลหะ

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 3. พนักงานฝายผลิต 5 5 20-45 ป ม.3 300/วัน การขึ้นเงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

โทร. 038-161-894-5 4. พนักงานจัดซ้ือ 2 2 25-45 ป ปวส.การตลาด 13,000

14 คุณชอลัดดา บานพักสวนบุคคล 1. แมบานและพี่เลี้ยงเด็ก 1 1 35-55 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ทําความสะอาดบานและดูแลเด็ก

39/5 ม.4 (ใกลวัดใหมบานสวน) ต.หนองขางคอก ที่พัก, วันหยุดตามตกลง

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร.081-578-5889

15 บริษัท ศรีราชา คอนสตรัค จํากัด มหาชน กอสราง 1. เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 1 25-30 ป ป.ตรีอาชีวอนามัยฯ 15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

97 ม.3 ต.สุรศักดิ์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โบนัส, การขึ้นเงินเดือน, ประกันสังคม

โทร.038-317-555

E-mail: warit@sricha.com
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16 บริษัท จงเจริญธุรกิจ จํากัด บริการซอมรถ 1. ชางซอมรถมอเตอรไซด 2 2 20-35 ป ม.6 9,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

102/15-16 ซ.หลังวัดตนสน ต.บางปลาสรอย 2. ธุรการ 1 1 20-35 ป ม.6 9,000 มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ทํางานจันทร-เสาร

โทร.038-276-663-4 การขึ้นเงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

E-mail: sittiphon39@gmail.com

17 บริษัท เจริญรัตนดิสทรีบิวเตอร ตัวแทนกระจายสินคา 1. พนักงานขายประจําสัตหีบ/เมืองชลบุรี 2 2 25-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

91/193-194 ซ.พระยาสัจจา ต.บานสวน มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ทํางานจันทร-เสาร, ประกันสังคม

โทร.086-311-1895/081-636-5093 ที่พัก, การขึ้นเงินเดือน, โบนัส

18 บริษัท เอส 11 กรุป จํากัด บริการใหสินเชื่อ 1. เจาหนาที่ตรวจสอบสินเชื่อ 10 10 18-26 ป ปวส.-ป.ตรี 12,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

888 ซ.จตุโชติ แขวงออเงิน ประจําสาขาอมตะ, สัตหีบและเมืองชลบุรี

เขตสายไหม กรุงเทพฯ สวัสดิการตามกกฎหมาย

โทร.090-530-6927/02-022-8888

19 บริษัท เอ็น พี มารีน จํากัด ขนสงกาซปโตรเลียม 1. ผูจัดการสวนปฎิบัติการขนสง 1 1 35 ปขึ้นไป ป.ตรีวิศวฯ/บริหาร/ธุรกิจ 30,000-50,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

88 ถ.เดอะพารแลนด แขวงบางนา 2. หัวหนางานขนสง 3 3 25 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวของ 17,000-25,000 ประจําสาขาศรีราชา/โรงโปะ/สัตหีบ

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 3. เจาหนาที่ GPS 3 3 22 ปขึ้นไป ปวช.คอมพิวเตอร 12,000-16,000 ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

โทร.02-341-9000-99 4. เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 5 5 24 ปขึ้นไป ป.ตรีอาชีวฯและความปลอดภัย 15,000-20,000 กองทุนสํารองฯ, ประกันชีวิตกลุม

E-mail: pharnu.iamyim@scgroupthai.com 5. โฟรแมน 1 1 28 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ซอมบํารุง 15,000-20,000 ชุดฟอรม, ตรวจสุขภาพ, เบี้ยขยัน

           teerapat.thongkee.scgroupthai.com 6. พนักงานขับรถขนสง LPG 10 10 25-50 ป ป.6 ขึ้นไป 9,000+คาเท่ียว+เงินพิเศษ โบนัส, และสวัสดิการอื่นๆ

7. พนักงานขับรถเทรลเลอรตูคอนเทนเนอร 10 10 25-50 ป ป.6 ขึ้นไป 9,000+คาเท่ียว+เงินพิเศษ

8. พนักงานขับรถเทรลเลอรน้ํามัน 10 10 25 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,000+คาเท่ียว+เงินพิเศษ

9. พนักงานเติมกาซ 10 10 21 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000

10. พนักงานติดรถขนสง 10 10 22-50 ป ม.6, ปวช.ขึ้นไป 9,000+คาเท่ียว+เงินพิเศษ

20 บริษัท โฟรซันส (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายของเกา 1. พนักงานบัญชี 1 1 22-40 ป ป.ตรีบัญช/ีคอมพิวเตอร 15,000 ทํางานจันทร-เสาร

121/4 ม.3 ถ.วิฑูรยดําริ ต.บานบึง อาหารกลางวัน, ประกันสังคม

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 สามารถใชคอมพิวเตอรระดับดี

โทร.081-330-4192
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21 บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร แมนเนจเมนท จํากัด ผลิตน้ําประปา 1. วิศวกรไฟฟา 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรีวิศวไฟฟา 15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

49/2 ม.4 ต.มาบโปง 2. ชางไฟฟา 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.ไฟฟา 11,500 มีประสบการณในงานที่เกี่ยวของ 3 ป

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 3. ชางไฟฟา 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช.ไฟฟา 9,000 สามารถทํางานลวงเวลาได

โทร.089-9268581/038-741-446-7 ประกันสังคม, โบนัส, ตรวจสุขภาพ

22 ราน @ Home Café รานอาหาร/กาแฟ 1. ผูจัดการราน 1 1 20-25 ป ปวช.ขึ้นไปสาขาโรงแรม 300/วัน ทํางานจันทร-เสาร, ทดลองงาน 3 เดือน

111/1 ม.11 ต.หนองขาม การขึ้นเงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

อ.หนองขาม จ.ชลบุรี 20110 ประกันอุบัติเหตุ

โทร.081-431-0876

E-mail: ditsariyakul@yahoo.com

23 คุณสุนทร ใจกลาง ประมง 1. ลูกเรือประมง 2 2 18-60 ป ไมจํากัดวุฒิ 350/วัน ที่พัก, อาหาร 2 มื้อ

262ข. ซ.พิทยสถาน ต.บางปลาสรอย ทํางานจันทร-เสาร

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-652-4914/085-082-2872

24 บริษัท อิออนธนทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด มหาชน บริการสินเชื่อ 1. พนักงานสงเสริมการตลาด 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3/ม.6/ปวช. 370/วัน ประจําสาขาบิ๊กซี Extra ชลบุรี(แยกคีรี)

700/75 ต.คลองตําหรุ 2. พนักงานประจําเคานเตอร 3 3 20 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 330/วัน สาขาโรบินสันศรีราชาชั้น 4 และ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. เจาหนาที่การตลาด 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป สาขาโลตัสพัทยาเหนือ ชั้น 1

ติดตอและสมัครงานที่สาขาดวยตนเอง 4. พนักงานประจําสาขา 3 3 20 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 330/วัน

25 บริษัท พงษสวรรคโคทติ้ง จํากัด บริการพนสีฝุน 1. พนักงานพนสีฝุน 2 2 18-40 ป ป.6 ขึ้นไป 300/วัน เพศชายผานการเกณฑทหาร

501/1 ม.4 ต.หนองขาม ที่พัก, การขึ้นเงินเดือน, โบนัส

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ประกันสังคม, คาน้ํา-ไฟฟรี

โทร.080-408-0790

E-mail: pongsawancoat@gmail.com

26 หางหุนสวนจํากัด ธนกรทรานสปอรต บริการขนสง 1. พนักงานขับรถบัส/รถตู 1 1 18-60 ป ไมจํากัดวุฒิ 12,000-15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

10/11 ม.7 ต.บางละมุง มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทํางาน จันทร-เสาร

โทร.081-589-7427 

E-mail: noppadol0605@hotmail.com
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27 บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด จําหนายและติดตั้งเฟอรนิเจอร 1. พนักงานแนะนําสินคาสาขาพัทยา/ชลุบรี 20 20 22-35 ป ปวส.-ป.ตรี 9,500 ข้ึนไป+คอมมิชช่ัน ประกันสังคม, โบนัส, การปรับเงินเดือน

147 ซ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดํา 2. พนักงานปองกันการสูญเสีย 2 2 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป โอที, คาเดินทาง, คาที่พัก

เขตแสมดํา กรุงเทพฯ 10150 3. Designer Sales 10 10 22-40 ป ป.ตรีออกแบบ/สถาปต 14,000 ขึ้นไป และสวัสดิการอื่นๆ

โทร.084-875-1013/038-716-859-60

E-mail: hr.cm@indexlivingmall.com

28 บริษัท วาย อาร เทคไทย จํากัด ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 1. ชางซอมบํารุง 2 2 23 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไปเคร่ืองกล/ไฟฟา ขั้นต่ํา 12,000 มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ

214 ม.2 ต.หนองบอนแดง สามารถขับรถยนตได, สามารถทําโอทีได

อ.บานบึง จ.ชลบุรี มีที่พักในบานบึงจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร.038-192-614/081-715-5319

088-184-8830

29 บริษัท วราภรณ สมพงษ ฟูดส จํากัด (รานวราภรณซาลาเปา) จําหนายซาลาเปา 1. พนักงานขายสาขาโรบินสัน/ศรีราชา 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3-ปวส. 9,000 ขึ้นไป ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ทิป

524/3 ถ.นครสวรรค แขวงสี่มหานาค โอที, กองทุนฯ, และสวัสดิการอื่นๆ

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.086-342-2927/086-379-7009

30 บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ประกันชีวิต 1. เลขานุการ 2 2 25-45 ป ปวส.-ป.ตรี ขั้นต่ํา 15,000 เงินเดือนประจํา, โบนัส, เงินทาทายพิเศษ

สนง.ตัวแทนพัทยา 8/171-172 ม.9 2. เจาหนาที่ฝายการตลาด 2 2 25-45 ป ปวส.-ป.ตรี ขั้นต่ํา 15,000

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3. เจาหนาที่ประชาสัมพันธโครงการขาราชการ 10 10 25-45 ป ปวส.-ป.ตรี ขั้นต่ํา 15,000

โทร.091-552-7294/086-706-9742 4. เจาหนาที่บริการหลังการขาย 10 10 25-45 ป ปวส.-ป.ตรี ขั้นต่ํา 15,000

31 บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีต จํากัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 1. โปรแกรมเมอร 1 1 25-40 ป ปวส.-ป.ตรี 15,000 สวัสดิการตามกฎหมาย

33/4 ม.12 ต.นาปา 2. พนักงานเขียนแบบ 2 2 25-40 ป ปวส.-ป.ตรีเขียนแบบ 13,000-15,000

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 3. QC 2 2 25-40 ป ปวส.-ป.ตรีกอสราง/โยธา 10,000

โทร.038-786-165-8 4. วิศวกรเคร่ืองกล 2 1 25-40 ป ป.ตรีเคร่ืองกล 20,000

32 รีสอรทเกาะลาน 3 ดาว รีสอรท 1. Exc. chef 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 25,000 ขึ้นไป ประสบการณ 1-2 ป

โทร. 088-709-8988 คุณชา 2. FOM 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 25,000 ขึ้นไป สวัสดิการตามกฎหมาย

E-mail: atichachan@hotmail.com 3. หัวหนาชาง 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 25,000 ขึ้นไป

4. หัวหนาแมบาน 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 25,000 ขึ้นไป
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33 บริษัท ชิน ยอง ไทย เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ปมโลหะขึ้นรูป 1. ผูจัดการฝายผลิต 4 4 35 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 30,000-40,000 มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป, โบนัส

44 ม.6 ต.หนองขางคอก เบี้ยขยัน, คารถ, คากะ, คาอาหาร

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ประกันสังคม, โอท,ี ชุดฟอรม

โทร. 038-079-658

34 บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายเสื้อผาแฟชั่น 1. พนักงานขายสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช 5 5 18-30 ป ปวช.ขึ้นไป 14,000 ขึ้นไป ประกันสังคม, กองทุนฯ, โบนัส

21 อาคารปารคเวนเชอร แขวงลุมพินี ประกันชีวิต, ตรวจสุขภาพประจําป

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และสวัสดิการอื่นๆ

โทร.02-650-9181

E-mail: recruit@th.club21global.com

35 ศูนยคุมองพัทยา สถานบันติว 1. ครูผูชวยประจําสาขาพัทยากลาง 5 5 ไมจํากัด ปวช.-ป.ตรี 6,500-9,000 เงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

535/53 หอง 12-13 ต.บางละมุง ชุดฟอรม

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 086-980-9722

36 บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริการโทรคมนาคม 1. ชางซอมโทรศัพทมือถือประจําราน 10 10 21-35 ป ปวช.-ป.ตรีอิเล็กทรอนิกส/ไฟฟา 11,000-13,000 โบนัส, รถรับ-สง, งานเลี้ยงฯ

99/1 ม.4 ต.คลองเกลือ ประกันชีวิต, คารักษาพยาบาล

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 และสวัสดิการอื่นๆ

โทร.02-502-6000 ตอ 6599,6774

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

37 คุณสุวิชชัย โกยเงิน จําหนายช้ินสวนและ 1. พนักงานถอดปะเปลี่ยนยาง 2 2 30-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 7,000 ที่พัก, การขึ้นเงินเดือน, โบนัส

222/4 ม.5 ต.ธาตุทอง อุปกรณเสริมรถ ทํางานอังคาร-อาทิตย

อ.บอทอง จ.ชลบุรี

โทร.096-192-2913

38 บริษัท มูซาชิเพนท แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ผลิตสี 1. เจาหนาที่คลังสินคา 1 1 20-28 ป ปวส.-ป.ตรี 12,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

700/773 ม.3 ต.หนองกะขะ 2. Sales 2 2 28-32 ป ป.ตรี 23,000 มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต/รถยนต

อ.พานทอง จ.ชลบุรี การขึ้นเงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

โทร. 038-185-007-8

E-mail: arisa-p@musashipaint-th.com
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39 สลิม อัพ เซ็นเตอร เสริมความงาม 1. พยาบาลประจําคลีนิคเซ็นทรัลพลาซาชลบุรี 3 3 25-45 ป ป.ตรีพยาบาลศาสตร 20,000-25,000 งานผูชวยแพทยทําหัตการตางๆ

87 อาคารเอ็มไทย ชั้น 10 ถ.วิทยุ ดูแลคนไขกอนและหลัง เจาะน้ําเกลือ

แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ 10330 ฉีดยาและใหคําแนะนํา

โทร.083-988-1845

E-mail: recruit@msbkk.com

40 บริษัท ออฟฟศ บิซซิเนส จํากัด จําหนายเครื่องใชสํานักงาน 1. เจาหนาที่บัญชีและการเงิน 1 1 25-30 ป ป.ตรีบัญชีการเงิน 12,000 ขึ้นไป ประสบการณทํางาน 2 ป

12/15 ม.2 ต.เสม็ด มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-467-899/085-901-6392

E-mail: office.ob2550@gmail.com

41 บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี คาปลีก 1. ผูจัดการสวนงานตางๆ 1 1 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300 เพศชายผานการเกณฑทหาร

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

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. หัวหนาแผนกบัญช-ีการเงิน 1 1 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300 พิจารณาเปนพิเศษ

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

E-mail: hrm05@siammakro.co.th 5. พนักงานการตลาด 1 1 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300 

           6. พนักงานตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 1 1 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300 

7. พนักงานแผนกแคชเชียร 5 5 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300 

8. พนักงานจัดเรียงสินคา 20 20 18-45 ป ม.3-ป.ตรี ขั้นต่ํา 9,300 

42 บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด บริการสินเชื่อ 1. เจาหนาที่ประจําเคาเตอรสินเชื่อ 4 4 20 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 11,000-13,000 ประจําสาขาชลบุร,ี พัทยาใต, พัทยาเหนือ

87/1 อาคารแคปตอล ชั้น 5 แขวงลุมพินี เพศชายผานการเกณฑทหาร

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ชุดฟอรม, โอท,ี เงินกู

โทร. 091-549-3099 และสวัสดิการอื่นๆ

E-mail: nipon.yodprong@krungsri.com

43 หางหุนสวนจํากัด บุญวรชัย จําหนายเคร่ืองดื่ม 1. คนขับรถ/คนสงสินคา 4 4 20-40 ป ป.4-ปวช./มีใบขับขี่ 11,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

53/1 ม.1 ต.หนองรี 2. พนักงานบัญช/ีธุรการ 4 4 20-40 ป ปวช.-ปวส.บัญชี 12,000 ทํางานจันทร-เสาร, ทํางานลวงเวลาได

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ประกันสังคม

โทร.082-858-6465
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44 บริษัท สกาย ไซเดอร จํากัด จําหนายเคร่ืองดื่ม 1. Sale Representative 4 4 18 ขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 16,000+คารถ มีประสบการณขาย, สื่อสารภาษาอังกฤษได

34/182 ม.2 ซ.สยามคันทรีคลับ ต.หนองปรือ แอลกอฮอล มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-078-620/088-003-6326

E-mail: uea-aree@skycider.com

45 บริษัท อินดัสเตรียล โปรเทคทิฟ โคติ้งส จํากัด ผลิตคอนกรีตกอสราง 1. โฟรแมนกอสราง 5 5 25-40 ป ปวช.-ป.ตรีกอสราง 15,000 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

179/9 ม.9 ต.บางเสร การขึ้นเงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทร. 087-138-7010

46 บริษัท ยูเอ็มซี เม็ททอล จํากัด หลอมและรีดเหล็ก 1. วิศวกรไฟฟา/เคร่ืองกล 5 5 18-35 ป ป.ตรีวิศวไฟฟา/เคร่ืองกล 21,000 คาอาหาร, คากะ, เบี้ยขยัน

9/10 ม.5 ต.เหมือง 2. เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 1 18-35 ป ป.ตรีอาชีวอนามัยฯ 18,000 ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 3. พนักงานผลิต 20 20 18-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,700 ชุดฟอรม, เงินชวยเหลือโอกาสตางๆ

โทร.038-745-143 ตอ 107 4. ชางไฟฟา/ชางซอมบํารุง 20 20 18-35 ป ปวส.ไฟฟา/ชางกล/ชางยนต 11,500 และสวัสดิการอื่นๆ

E-mail: pattama.tapaenjpan.co.th

47 บริษัท ดีเท็กซสตีล จํากัด ชลบุรี ผลิตเหล็ก 1. เซลลขายหลังคา (ชั่วคราว) 2 2 25-45 ป ม.6-ป.ตรี 10,000 การขึ้นเงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

20/18 ม.3 ต.หนองรี 2. ชางเขียนแบบ (ชั่วคราว) 1 1 22-45 ป ม.3-ปวส. 12,000

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. ชางเคร่ือง 2 2 25-50 ม.3-ม.6 350/วัน

โทร.038-476-536

48 บริษัท ไพโรจน (ทั่งซังฮะ) จํากัด การผลิตซอสและปรุงอาหาร 1. QC/QA 10 10 18-29 ป ม.6 ขึ้นไป 10,400 ทํางานจันทร-เสาร, การขึ้นเงินเดือน

565 ญ. ซ.ทาเรือพลี ต.บางปลาสรอย 2. พนักงานฝายผลิต 10 10 18-30 ป ป.4 ขึ้นไป 9,000 โบนัส, ประกันสังคม

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานธุรการทั่วไป 1 1 18-30 ป ปวส.ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

โทร. 038-275-512-3

49 คุณวราภรณ บานพักสวนบุคคล 1. แมบานทําความสะอาด 1 1 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ที่พัก(หองสวนตัว)

116/60 ม.2 ต.พลูตาหลวง

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทร.087-136-7728/087-601-5928
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50 บริษัท ธิดารัตน ทรัพยเพิ่มพูน จํากัด บริการจัดฝกอบรม 1. พนักงานธุรการ/คียขอมูล 80 80 20-40 ป ม.6-ป.ตรี 10,000 ไมระบุ

25/27 ม.5 ต.บานปก 2. เจาหนาที่ตลาด 50 50 20-40 ป ม.6-ป.ตรี 10,000

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

โทร.081-663-3960

51 บริษัท เพนทแอพพลีเคชั่นซิสเต็มท จํากัด ผลิตเหล็กกลา 1. เจาหนาที่ฝายขาย 3 2 25-38 ป ป.ตรีบริหาร/การตลาด 17,000 ประสบการณ 2 ป, มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

189 ม.9 ต.บางนาง 2. วิศวกรเขียนแบบ 2 2 22-35 ป ปวส.-ป.ตรีเครื่องกล/เขียนแบบ 15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 คาอาหาร, คาพาหนะ, คากะ, เบี้ยขยัน

โทร.038-156-600-2 รถรับ-สง, ที่พัก, โบนัส, ประกันสังคม

52 บริษัท 7 Spa Masha จํากัด สปา 1. หมอนวดสปา 10 10 ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 10,000-30,000 มีประสบการณ, สามารถทํางานเปนกะ

7 ม.12 ซ.ทัพพระยา 10 ต.หนองปรือ รับผิดชอบตหนาที่และตรงตอเวลา

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เงินพิเศษ, โบนัส, ชุดฟอรม

โทร.086-335-3883

E-mail: pa7.group@gmail.com

53 บริษัท ตะวันออก เทคนิคอล เซอรวิส จํากัด บริการปรึกษาธุรกิจกาซและน้ํามัน 1. ชางเทคนิค 10 10 ไมจํากัด ปวช.-ปวส.เทคนิคหรือเก่ียวของ 11,000 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่

27/6 ม.6 ต.หนองหงษ มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร.038-157-050

E-mail: contactus.tts@gmail.com

54 บริษัท ซีไอทีซีเอ็นเตอรไพรซ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตเม็ดพลาสติก 1. พนักงานฝายผลิต 20 20 30-45 ป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน สวัสดิการตามกฎหมาย

199 ม.1 ต.คลองกิ่ว

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220

โทร.033-080-999

55 บริษัท กรีนทูล แอนด กรีนเทค (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1. พนักงานฝายผลิต 5 5 18-30 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 สวัสดิการตามกฎหมาย

127 ม.10 ต.บานสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-205-521
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56 บริษัท ท.ทรัพยทวีกอสราง จํากัด บริการกอสราง 1. ธุรการ 2 2 20-30 ป ปวส.-ป.ตรีบริหารจัดการ 14,000 ไมระบุ

ต.พานทอง อ.พานทอง

จ.ชลบุรี 20160

โทร.02-911-6488

57 บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น จํากัด คาปลีก 1. ผูจัดการสาขา 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขั้นต่ํา 23,000 สมัครพรอมสัมภาษณวันที่ 15 ก.ย.59

629/1 ถ.นวมินทร แขวงนวลจันทร 2. ผูชวยผูจัดการสาขา 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขั้นต่ํา 23,000 ณ โรงแรมแปซิฟค พารค ชั้น 1

เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 3. ผูชวยผูจัดการฝายบุคคลสาขา 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขั้นต่ํา 16,500 หองศรีราชานคร

โทร.02-797-9000 ตอ 4267,4268,1776 4. เภสัชกรประจําสาขา 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรีเภสัชศาสตร ขั้นต่ํา 23,000 เวลา 08.00-16.00 น.

E-mail: recruitment-retail.tesco.com 6. พนักงานทั่วไป 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ขั้นต่ํา 11,750

58 บริษัท แดจิไทย จํากัด ผลิตเม็ดพลาสติก 1. ผูจัดการ QC 1 1 22-35 ป ม.6-ป.ตรี 20,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

41/2 ม.3 ต.หนองซํ้าซาก 2. QC 4 4 22-40 ป ม.6-ป.ตรี 12,000

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170

โทร.038-110-166

59 บริษัท พีทีประโยชนแทรคเตอร จํากัด ผลิตคันไถและรถแทรคเตอร 1. พนักงานฝายผลิต 5 5 19-35 ป ป.4-ม.3 300/วัน ผลิตชิ้นงานและเชื่อมงานโลหะ

46 ม.2 ต.หนองไผแกว

อ.หนองไผแกว จ.ชลบุรี 20220

โทร.038-056-315

60 บริษัท นะกะ เซซะคุโช (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตเคร่ืองจักรการเกษตร 1. เจาหนาที่ฝายบุคคล 2 2 20-35 ป ปวส.-ป.ตรี 10,000 ไมระบุ

110 ถ.เซิดนอย ต.บานบึง 2. PD Staff 1/2 8 8 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 10,000

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 3. QC Staff 1/2 2 2 20-35 ป ม.6 ขึ้นไป 10,000

โทร. 038-444-107

61 บริษัท โรโตะ เอเชีย เฮิรบ (ไทยแลนด) จํากัด สปา 1. พนักงานนวด 10 10 25-40 ป ไมจํากัดวุฒิ ขั้นต่ํา 13,000 หรือ 500/วัน มีประสบการณ 1-2 ป, มีวุฒิบัตรนวด

165/133 Aeon Mall Shopping ม.10 สามารถทํางานเปนกะได, ทีพัก, เบี้ยขยัน

ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ

โทร.038-312-222/088-195-9818

E-mail: sriracha@asiaherbassociation.com
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62 บริษัท ไทย มะรุมะ โทไค จํากัด ผลิตทรายไสแบบ 1. เจาหนาที่บัญชี 1 1 28-32 ป ปวส.-ป.ตรีบัญชี 10,000-15,000 ประสบการณ 2 ปขึ้นไป

700/130 ม.5 ต.หนองไมแดง ประกันสังคม, โบนัส, คาครองชีพ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 คาน้ํามัน, กองทุนฯ, และสวัสดิการอื่นๆ

โทร.038-213-390

E-mail: brighttini@gmail.com

63 บริษัท เรียล โซลูพลัส จํากัด ผลิตแมพิมพยางรถยนต 1. เจาหนาที่เขียนแบบ 1 1 20-30 ป ปวช.-ป.ตรีออกแบบเครื่องกล 11,000-17,000 ทํางานจันทร-ศุกร เสารเวนเสาร

339/32 ม.10 ต.บางพระ 2. ชางกลึง Milling/Lathe 4 4 20-35 ป ปวช.-ปวส.เคร่ืองกล 9,000-12,000 มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3. เจาหนาที่หองทดสอบ QA 1 1 22-35 ป ปวส.-ป.ตรีชางเชื่อมโลหะ 10,000-17,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

โทร.038-341-792 โบนัส, ประกันสังคม, คากะ, ชุดฟอรม

E-mail: pattarawadee@realsoluPLUS.com คาเชาบาน และสวัสดิการอื่นๆ

64 หางหุนสวนจํากัด รุงโรจนมิลเล็นเนียม 2000 บริการกอสราง 1. โฟรแมน 2 2 20-35 ป ปวช.-ปวส.กอสราง 12,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

33/19 ม.3 ต.บานสวน ประสบการณ 0-1 ป

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต/รถยนต

โทร.038-192-152 สามารถใชคอมพิวเตอร, AutoCAD

E-mail: rm2000_@hotmail.com ขึ้นเงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

65 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หนวยงานรัฐ 1. พนักงานขับรถ 1 1 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

139 คาซาลูนา ชั้น 3 ม.1 ต.เสม็ด มีใบอนุญาตขับขี่สวนบุคคล

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เบี้ยเลี้ยง, คาที่พัก

โทร.038-113-487-9

66 บริษัท ไทยสตีล เคเบิล จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถ 1. วิศวกรฝายประกันคุณภาพ 2 2 24-32 ป ป.ตรีวิศวกรรม 17,000-35,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

700/737 ม.1 ต.พานทอง 2. หัวหนาฝายประกันคุณภาพ 2 2 29-36 ป ป.ตรี-ป.โทวิศวกรรม 30,000-50,000 มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3. หัวหนาไลนการผลิต 3 3 25-35 ป ปวส. 10,000-17,000 ประกันสังคม, โบนัส, รถรับ-สง

โทร.038-447-200 4. Web programmer 1 1 22-30 ป ป.ตรีคอมพิวเตอร 15,000-30,000 คาอาหาร, โอท,ี คากะ, เบี้ยขยัน

E-mail: wanwisa@thaisteelcable.com 5. เจาหนาที่บริหารระบบคุณภาพ ISO/TIS 1 1 25-35 ป ป.ตรี 15,000-25,000 และสวัสดิการอื่นๆ

67 บริษัท โอโห บาย ปูนิ่ม จํากัด จําหนายสินคาลดน้ําหนัก 1. พนักงานจัดสงและสตอคสินคา 4 4 20-38 ป ไมจํากัดวุฒิ/ใชคอมพิวเตอรได 10,000 ทดสอบงานที่จังหวัดพิษณุโลก 7 วัน

สํานักงานยอย ไปรษณียศรีราชา งานแพ็คสินคาเพื่อสงไปรษณีย

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โบนัส, คาครองชีพ, ประกันสังคม

โทร.055-210-888

E-mail: tayoho100@gmail.com
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68 บริษัท ซี.เอส.ซี.ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตลูกกวาดและขนม 1. พนักงานบัญชี 10 10 18-35 ป ปวช.-ปวส.บริหารจัดการหรือที่เกี่ยวของ ขั้นต่ํา 9,000 ประกันสังคม, คาอาหาร 40 บ./วัน

78/2 ม.5 ต.เหมือง 2. QC 10 10 18-35 ป ปวช.-ป.ตรีวิทยาศาสตรการอาหาร ขั้นต่ํา 9,000 เบี้ยขยัน 500/1,000 บ., ที่พัก

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 น้ําฟรี, ไฟฟา 100 บ., โบนัส 2 คร้ัง/ป

โทร. 089-831-4644 คากะ, โอที

69 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด เซลล จํากัด โทรคมนาคม 1. พนักงานทรูชอป (ชั่วคราว) 15 15 22-30 ป ป.ตรี 14,000 ประจําสาขาเมืองชลบุรี, บอวิน, บานบึง

สาขาชลบุรี 221/19 พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ 2. พนักงานบริการลูกคา (ชั่วคราว) 15 15 22-30 ป ป.ตรี 14,000 และพนัสนิคม, ประกันสังคม, โบนัส

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3. พนักงานขายประจําราน 5 5 19-35 ป ม.6-ปวส. 13,000

โทร. 090-904-2820

70 รานชลศิริ จําหนายติดตั้งฝา 1. ชางฝากระจกอลูมิเนียม 5 5 18-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน เงินพิเศษประจําป

21/14 ม.9 ต.หนองรี กระจกอลูมิเนียม หากไมประสบการณมีสอนงานให

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 087-585-0942

71 บริษัท แปซิฟค ฟลาวมิลล จํากัด ผลิตแปงสาลี 1. ชางไฟฟา 1 1 20-45 ป ปวส.-ป.ตรีไฟฟากําลัง 12,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

688/9 ม.1 ต.หนองขาม 2. พนักงานสงสินคา 2 2 28-40 ป ป.4-ม.6 9,000 มีประสบการณในสวนที่เกี่ยวของ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3. วิศวกรเคร่ืองกล 3 3 25-35 ป ปวส.เคร่ืองกล 10,000 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ชุดฟอรม

โทร. 038-340-107 4. QC 2 2 22-35 ป ป.ตรีวิศวอุตสาหกรรม 15,000 ตรวจสุขภาพประจําป

5. พนักงานวิเคราะห 2 2 20-45 ป ป.ตรีวิศทยาศาสตรเทคโนอาหาร 12,000

72 บริษัท พ.ีโอ.ซี.ฟนิกซ โกลด กอลฟ แอนด คันทรีคลับ จํากัด สนามกอลฟ 1. พนักงานบัญชี 1 1 20-45 ป ปวช.-ป.ตรีบัญชี 12,000 ชุดฟอรม

111 ม.9 ต.หวยใหญ 2. พนักงานรักษาความปลอดภัยชั่วคราว 1 1 18-50 ป ม.3 ขึ้นไป 400/วัน ทํางาน 18.00-06.00 น.

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 หักคาจาง ณ ที่จาย 3 %

โทร. 038-239-391-5

73 บริษัท ศลิตา คอนกรีต จํากัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 1. Sales 3 3 23-25 ป ปวส.-ป.ตรีการตลาด 10,000 ประสบการณที่เกี่ยวของ 1 ป

44 ม.5 ต.มาบไผ 2. เจาหนาที่ควบคุมเคร่ืองจักรผสมคอนกรีต 2 2 23-30 ป ปวช.-ปวส. 9,000 สามารถเขากะได

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 3. เจาหนาที่ศูนยจายงานคอนกรีต 1 1 23-35 ป ปวส.การตลาด 9,500

โทร. 038-443-699 4. โฟรแมน 1 1 25-30 ป ปวส.การโยธา 10,000

5. ผูจัดการ 2 2 30-40 ป ป.โททุกสาขา 15,000 มีใบอนุญาตขับขี,่ ประสบการณ 2 ป

6. พนักงานขับรถปูน 5 5 30-40 ป ม.3-ม.6 9,000 มีใบอนุญาตขับขี,่ ประสบการณ 1 ป

7. พนักงานธุรการ/บัญชีการเงิน 1 1 20-30 ป ปวส.บัญชี 95,000 ประกันสังคม, โบนัส, ชุดฟอรม
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74 สํานักงานภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 หนวยงานรัฐ 1. พนักงานขับรถ (ชั่วคราว) 1 1 18-45 ป ม.3-ม.6 12,120-12,885 รับสมัคร 22-31 ส.ค.59

จังหวัดชลบุรี ถ.ตําหนักน้ํา ต.บางปลาสรอย เพศชายผานการเกณฑทหาร

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 

โทร.038-278-905/085-111-6199 สามารถปฎิบัติงานลวงเวลา/วันหยุดได

ขับรถออกหนวยรับบริจาคโลหิต

75 บริษัท อิออน ธนทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด มหาชน สินเชื่อบัตรเครดิต 1. พนักงานสงเสริมการตลาด 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3-ปวช. 370/วัน+Com. สมัครพรอมสัมภาษณ และทราบผลทันที

700/75 ม.5 ต. คลองตําหรุ 2. เจาหนาที่การตลาด 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขา 10,000 ขึ้นไป ประจําสาขาบิ๊กซี ชลบุรี (แยกคีรี)

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานประจําเคานเตอร 3 3 20 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา 330/วัน+Com. ประจําสาขาโรบินสันศรีราชา ชั้น 4

ติดตอและสมัคร ณ สาขาที่สนใจ 4. พนักงานประจําสาขา 3 3 20 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา 330/วัน+Com. ประจําสาขาโลตัสพัทยา ชั้น 1

76 บริษัท ดร.ปริญญา กรุป จํากัด บริการดานความงาม 1. ผูจัดการสาขาประจําแหลมทอง 2 2 30-45 ป ป.ตรีขึ้นไป 30,000 ประสบการณ 1 ป, ทํางาน 6 วัน

80/119 ม.3 ต.บานสวน 2. พนักงานขาย 2 2 20-35 ป ม.6-ป.ตรี 20,000 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 การขึ้นเงินเดือน

โทร. 038-287-182

77 บริษัท เอส ที พี เท็กซไทล อินดัสตรี จํากัด ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 1 1 18-53 ป ป.ตรีอาชีวอนามัยฯ 15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

199/3 ม.3 ต.ทุงสุขลา 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร. 038-493-780-3

78 บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จํากัด บริการสัญญาณวิทยุโทรทัศน 1. เจาหนาที่ IT 1 1 25-30 ป ป.ตรีคอมพิวเตอร 9,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

202/26 ม.5 ต.บานสวน 2. เจาหนาที่ทะเบียนสมาชิก 1 1 25-35 ป ป.ตรีคอมพิวเตอร/บัญชี 9,000 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. เจาหนาที่บัญชี 1 1 25-35 ป ปวส.-ป.ตรีบัญชี 9,000 การขึ้นเงินเดือน

โทร. 038-277-445 4. ชางเทคนิค 2 2 20-30 ป ปวช.-ปวส.ไฟฟา 9,000

79 บริษัท ควอลิเมอร จํากัด ผลิตเคมีภัณฑ 1. พนักงานฝายผลิต 15 15 22-35 ป ม.6/ปวช./ปวส. 11,000 ทํางานจันทร-เสาร

29/3 ม.2 ต.หนองใหญ 2. ธุรการขาย 2 2 23-33 ปวส.-ป.ตรีการตลาด 13,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี 20190 3. พนักงานขับรถ 2 2 28-38 ป ป.4-ปวช. 18,000 มีใบอนุญาตขับขี่ ท.3

โทร. 038-168-572 4. ผูจัดการโรงงาน 1 1 35-45 ป ป.ตรี-โท 60,000 ประสบการณ 3 ป

80 บริษัท เมเจอร อินเตอรเทรด จํากัด นําเขา-สงออก 1. พนักงานขาย 9 9 18-40 ป ม.3-ป.ตรี 10,000 ไมระบุ

80/62 ม.3 ต.บานสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.088-837-7797
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81 บริษัท ไทยไชนา ไฟเบอร ออพติคส จํากัด ผลิตสายไฟฟา/เคเบ้ิล 1. เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ 1 1 25-30 ป ปวช.-ปวส. 10,000 ประกันสังคม, คารถ, คาเปาหมาย

83/43 ม.10 ต.หนองขาม เบี้ยขยัน, โบนัส, คาอาหาร

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร. 038-296-967

82 บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) จํากัด จําหนายอุปกรณสํานักงาน 1. พนักงานขายของหนาราน 2 2 18-35 ป ม.3 9,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

116/7-9 ม.1 ต.เสม็ด และเคร่ืองเขียน 2. พนักงานบัญชี 2 2 20-40 ป ปวช.-ป.ตรีบัญชี 9,000 มีใบอนุญาตขับขี,่ ที่พัก

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 038-783-671

83 บริษัท ด-ีไนน แอดวานซ จํากัด จําหนายเครื่องมือชาง 1. Engineer ประจําบานบึง 1 1 25-40 ป ปวส.-ป.ตรีชางกล/อุตสาฯ 15,000 เพศชายผานการเกฑทหาร

29/43 ม.10 ต.สุรศักดิ์ และเคร่ืองจักร 2. Sales & Marketing Officer ประจําบานบึง 1 1 20-35 ป ปวช.-ป.ตรีอุตสาฯ/บริหาร 15,000 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3. พนักงานบัญชี ประจําบานบึง 1 1 21-35 ป ปวส.บัญชี 12,000 ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส

โทร. 089-608-2024 การขึ้นเงินเดือน, ที่พัก

84 นางสาวธาราทิพย บูลศาสตร บานพักสวนบุคคล 1. แมบาน 1 1 35-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 สถานภาพโสด, ที่พัก

79/283 มบ.ธีวรรา ม.3 ซ.5 ต.ดอนหัวฬอ การขึ้นเงินเดือน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 063-803-0555

E-mail: tharathip.kib@hotmail.com

85 ราน โออิชิ ราเมน สาขาเซ็นทรัลชลบุรี ภัตราคารอาหาร 1. พนักงานสงอาหาร โออิชิ เดลิเวอร่ี 5 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,700/42-46 ตอช่ัวโมง คาเที่ยว, โบนัส, ทิป, โอที

327 55/55-89 ม.1 ต.เสม็ด และสวัสดิการอื่นๆ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 095-368-8465/086-903-1020

86 คุณภราดร อินทอุดม จําหนายสินคาเพ่ือสุขภาพ 1. พนักงานสงเสริมการขาย 4 4 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 สามารถขับขี่รถยนต/จักรยานยนต

74/1 ม.5 ต.สัตหีบ ทํางานจันทร-เสาร

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทร. 089-245-9693

87 คุณชัยรัตน กาญจนบัตร จําหนายเสื้อผา 1. พนักงานขายของตลาดนัด 1 1 18-25 ป ไมจํากัดวุฒิ 7,000 โสด, ที่พัก, การขึ้นเงินเดือนประจําป

140/18 ม.4 ต.หวยกะป

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 091-804-6970
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