
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สถานประกอบการ ประเภทกิจการ โทรศัพท์ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง 
(บาท) 

วุฒิการศึกษา เพศ อาย ุ

บริษัท เอส แฟรงค์ จ ากัด 
คลองบางบอน บางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

การตัดเย็บเส้ือผ้า 
ตามค าสั่งของลูกค้า 

083-074-4966 ผู้ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สินค้า 

15,000 /เดือน ปวช.-ปริญญาตรี ไม่ระบุ 18-55 ปี 

ช่างเย็บด้วยมือ 
และจักรทั่วไป 

331/วัน ไม่ระบุ ไม่ระบุ 18-55 ปี 

บริษัท เอส 1959 กรุ๊ป จ ากัด 
ท่าข้าม บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 085-1149991 แรงงานทั่วไป 331/วัน ไม่ระบุ ไม่ระบุ 18-55 ปี 

บริษัท อินเด็กซ์ ลีฟวิ่งมอลล์ 
จ ากัด (มหาชน)/ 
ส านักงานใหญ่ 
แสมด า บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

การผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์ม้ 02-8986420-5 นักการตลาด 15,000 /เดือน ปริญญาตรี ไม่ระบุ 22-35 ปี 

เสมียน 15,000 /เดือน ปริญญาตรี ไม่ระบุ 22-35 ปี 

บริษัท เดอะ วอล์ค จ ากัด 

แสมด า บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

การซื้อและการขาย
อสังหาริมทรัพย์ 

061-402-1099 นักการตลาด 15,000 /เดือน ปริญญาตรี ไม่ระบุ 18-55 ปี 

ช่างไฟฟ้าประจ าอาคาร 15,000/เดือน ปวช.-ปริญญาตรี ชาย 22-45 ปี 

บริษัท บางกอกเมดิคอล 
ซอฟต์แวร์ จ ากัด 
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

การขายส่งคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร ์

02-4279991 เลขานุการฝ่ายบริหาร 15,000 /เดือน ปริญญาตรี หญิง 22-45 ปี 

บริษัท ผดุงกิจ การ์เม้นท์ จ ากัด 
คลองบางพราน บางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

การตัดเย็บเส้ือผ้า 
ตามค าสั่งของลูกค้า 

02-4163224-5 พนักงานทั่วไป 331/วัน ไม่ระบุ ไม่ระบุ 18-45 ปี 



 

สถานประกอบการ ประเภทกิจการ โทรศัพท์ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง 
(บาท) 

วุฒิการศึกษา เพศ อาย ุ

บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ จ ากัด 
แสมด า บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

การขายส่งเคมีภัณฑ  ์

ทางอุตสาหกรรม 
02-4501181-3 วิศวกรเครื่องกล 18,000/เดือน ปริญญาตรี ชาย 25-40 ปี 

บริษัท ภัทรทรานสปอร์ต จ ากัด 
บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

การขนส่งทางน้ า
ภายในประเทศ 

02-4267640-6 พนักงานบัญชี 15,000/เดือน ปริญญาตรี ไม่ระบุ 22-40 ปี 

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 
แสมด า บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

ผลิตและจ าหน่าย 
ยาแผนปัจจุบนั 

02-452-1556 นักชีววิทยา/นักวิทยาศาสตร์ 15,000เดือน ปริญญาตรี ไม่ระบุ 22-40 ปี 

บรษิัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล  
อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด 

บางบอน บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

การผลิตผลไม้และ 
ผักบรรจุกระป๋อง 

02-4511-280 ผู้น าเข้าหรือส่งออกสินค้า 
 

20,000/เดือน ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ระบุ 23-40 ปี 

เสมียน,ธุรการ 
 

15,000/เดือน ปวช.-ปริญญาตรี ไม่ระบุ 22-45 ปี 

บริษัท ที.เอส. เปเปอร์ทิ้ว จ ากัด 
แสมด า บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

การผลิตกระดาษ   
และกระดาษแข็ง 

02-451-5699 นักการตลาด 15,000/เดือน ปริญญาตรี ไม่ระบุ 22-45 ปี 

พนักงานทั่วไป 
 

331/วัน ไม่ระบุ ไม่ระบุ 22-45 ปี 

บริษัท กรุงเทพสกรีน จ ากัด/
สนญ.บางขุนเทียน 
ท่าข้าม บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อืน่ 

02-416-1912 ช่างเทคนิควิศวกรรม 
ไฟฟ้าอื่น ๆ 

15,000/เดือน ปวช.-ปริญญาตรี ชาย 22-45 ปี 

บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จ ากัด 
บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมทางการโฆษณา 02-426-5075 เสมียน,ธุรการ 15,000/เดือน ปวช.-ปริญญาตรี ไม่ระบุ 22-45 ปี 



 

สถานประกอบการ ประเภทกิจการ โทรศัพท์ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง 
(บาท) 

วุฒิการศึกษา เพศ อาย ุ

บริษัท เจ.ที.วี.เมททัล อินดัสทรี้ 
(ไทยแลนด์)ทจ ากัด 
บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

การผลิตเครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์อืน่ ๆ  

02-428-9333 ช่างเชื่อมและตัดโลหะ 
แบบต่าง ๆ  

12,000/เดือน ไม่ระบุ ชาย 18-45 ปี 

บริษัท วีเอ็นพี อุตสาหการ จ ากัด 
บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

การผลิตรองเท้า อื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

02-4270220 ช่างเย็บด้วยมือและจักร
ทั่วไป 

331/วัน ไม่ระบุ ไม่ระบุ 18-45 ปี 

หจก.เอส.เอสวีเทรดดิ้ง 
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

การผลิตเครื่องประกอบ
เครื่องแต่งกายอื่น ๆ  

 

02-464-3000 พนักงานขาย/ 
ผู้น าเสนอสินค้าอืน่ ๆ 

12,000/เดือน ปวช.-ปริญญาตรี ไม่ระบุ 18-45 ปี 

บริษัท ที.เค. การ์เม้นท์ จ ากัด 
บางมด จอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 
 

การผลิตเส้ือผ้า 02-840-2250 ช่างเทคนิคระบบ
คอมพิวเตอร์ 

12,000/เดือน ปวช.-ปริญญาตรี ชาย 18-45 ปี 

พนักงานทั่วไป 
 

331/วัน ไม่ระบุ ไม่ระบุ 18-45 ปี 

บริษัท เพาเวอร์เคม 
(2003) จ ากัด 
บางบอน บางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

การขายส่งเคมีภัณฑ์ 
ทางอุตสาหกรรม 

02-892-4095 เจ้าหน้าที่ลงบัญชี 15,000/เดือน ปวส.-ปริญญาตรี ไม่ระบุ 18-45 ปี 

บริษัท ไมโคร การปัก จ ากัด 
คลองบางบอน บางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

การผลิตเครื่องจักร 
ที่ใช้ในการเตรียม ปั่น ทอ

และถักนิตสิ่งทอ 

02-8998611 นักการตลาด 15,000เดือน ปริญญาตรี ไม่ระบุ 25-45 ปี 

ธุรการ/เสมียน 12,000/เดือน ปวช.-ปริญญาตรี หญิง 22-45 ปี 



 

 

สถานประกอบการ ประเภทกิจการ โทรศัพท์ ต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง 
(บาท) 

วุฒิการศึกษา เพศ อาย ุ

บริษัท พีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด 
แสมด า บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

การขายส่งคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์และ 

ซอฟต์แวร ์

02-4647019 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 12,000/เดือน ปวช.-ปริญญาตรี ไม่ระบุ 22-45 ปี 

บริษัท อินเตอร์ชัยพัฒนา  
พลาสติค จ ากัด 
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

การผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติก 

02-427-7023 ผู้ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สินค้า  
(เส้นใย,เส้ือผ้า) 

15,000/เดือน ปริญญาตรี ไม่ระบุ 25-45 ปี 

บริษัท คอตตอนเท็กซ ์
แอทเทรนด์ จ ากัด 
แสมด า บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

การขายส่งด้าย  และผ้า 02- 417-0874 ธุรการ 12,000/เดือน ปวช.-ปริญญาตรี ไม่ระบุ 18-45 ปี 

บริษัท จีบียู คอนซัลท์ จ ากัด 
แสมด า บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

การขายส่งสินค้าทั่วไป 081-9785037 พนักงานขายสินค้า 15,000/เดือน ปวช.-ปริญญาตรี ไม่ระบุ 18-45 ปี 

บริษัท โฟล-เทค  
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
จอมทอง จอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 

การผลิตก๊อกและ 
วาล์วอื่น ๆ 

02-477-1700 วิศวกรไฟฟ้าอื่นๆ 15,000/เดือน ปริญญาตรี ชาย 25-45 ปี 

บริษัท ณวีณัฐ จ ากัด 
แสมด า บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

การผลิต 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

02-892-0838 พนักงานทั่วไป 
 

331/วัน ไม่ระบุ ไม่ระบุ 18-55 ปี 


