
ประเภทกิจการ �จกิจการ าร           
สถานท��ตั้งเลขท��งเลขท��        
ช��อบุคคล�คคลท��ตั้งเลขท�ดตั้งเลขท�อได   
ท�� ช��อตั้งเลขท!าแหน�ง เพศ จ!านวน อายุ�� ว�ฒิก�กิจการ ารศ)กิจการ ษา เง��อนไขและสว�สด�กิจการ าร อ�ตั้งเลขทราค�าจ าง

1 70 ม�

รวม 1 ตั้งเลขท!าแหน�ง 70 อ�ตั้งเลขทรา

ช��อสถานประกิจการ อบุคคลกิจการ าร ..บุคคลร�ษ�ท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (�.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (�.อ�นเตั้งเลขทอร1เนช��นแนล จ!ากิจการ �ด (มหาชน)..
จ�ดจ!าหน�ายุ�ส�นค าอ�ปโภค-บุคคลร�โภค เลขบุคคล�ตั้งเลขทรประจ!าตั้งเลขท�วนายุ�จ าง 0107537001374
530 ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อยุ�สาธุประดิษฐ์�ประด�ษฐ์ 58 แขวงบางโพงพา1 58 แขวงบุคคลางโพงพาง เขตั้งเลขทยุ�านนาวา กิจการ ร�งเทพฯ
ค�ณศ�ร�พร, ค�ณวร�นทร1 โทรศ�พท1 02-2939300 ตั้งเลขท�อ 377

ประสบุคคล 
กิจการ ารณ1
ท!างาน(อ�ตั้งเลขทรา)

พน�กิจการ งานขายุ�ประจ!าห าง Full Time / 
Part Time ประจ!าห าง สยุ�ามพารา
กิจการ อน,ZEN ,Central Word, โตั้งเลขทค�ว, 

Central ช�ดลม, เอVมโพเร��ยุ�ม

ช/ญ 18 ปXข)�นไป ม.3 ข)�นไป
ม�มน�ษยุ�1ส�มพ�นธุประดิษฐ์1และอ�ธุประดิษฐ์ยุ�าศ�ยุ�ด� ร�กิจการ 

งานบุคคลร�กิจการ าร ม�ประสบุคคลกิจการ ารณ1ด านกิจการ าร
ขายุ�และบุคคลร�กิจการ าร

310 บุคคลาทตั้งเลขท�อว�น + โอท�
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ประเภทกิจการ �จกิจการ าร           ให เช�าอส�งหาร�มทร�พยุ�1
สถานท��ตั้งเลขท��งเลขท��        
ช��อบุคคล�คคลท��ตั้งเลขท�ดตั้งเลขท�อได   
ท�� ช��อตั้งเลขท!าแหน�ง เพศ จ!านวน อายุ�� ว�ฒิก�กิจการ ารศ)กิจการ ษา เง��อนไขและสว�สด�กิจการ าร อ�ตั้งเลขทราค�าจ าง

1 ช 4 -

2 พน�กิจการ งานตั้งเลขท อนร�บุคคล ญ 4 ตั้งเลขทามตั้งเลขทกิจการ ลง

ช��อสถานประกิจการ อบุคคลกิจการ าร ..บุคคลร�ษ�ท บุคคล�ดด�� กิจการ ร�[ป จ!ากิจการ �ด..
เลขบุคคล�ตั้งเลขทรประจ!าตั้งเลขท�วนายุ�จ าง  0105539109081

265 ถนนข าวสาร แขวงตั้งเลขทลาดยุ�อด เขตั้งเลขทพระนคร กิจการ ทม. 10200
น.ส.ณ�ฐ์ 58 แขวงบางโพงพาจ�รา ท�พส�ข�ม โทรศ�พท1 061-3862718

ประสบุคคลกิจการ 
ารณ1

ท!างาน(อ�ตั้งเลขทรา)

พนง.ยุ�กิจการ อาหาร 18 ปXข)�นไป ม.3 ข)�นไป
เคร��องแบุคคลบุคคล พนง. / อาหาร

พน�กิจการ งาน / ประกิจการ �นส�งคม / ตั้งเลขทรวจ
ส�ขภาพประจ!าปX / ท�นกิจการ ารศ)กิจการ ษา

9,300 บุคคลาท

20 ปXข)�นไป ปวช.-ป.ตั้งเลขทร� 1 ปXข)�นไป
เคร��องแบุคคลบุคคล พนง. / อาหาร

พน�กิจการ งาน / ประกิจการ �นส�งคม / ตั้งเลขทรวจ
ส�ขภาพประจ!าปX / ท�นกิจการ ารศ)กิจการ ษา
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3 พน�กิจการ งานเส�ร1ฟ 10 -

4 พน�กิจการ งานคร�ว 10 ไม�จ!ากิจการ �ดว�ฒิก� ตั้งเลขทามตั้งเลขทกิจการ ลง

รวม 4 ตั้งเลขท!าแหน�ง 28 อ�ตั้งเลขทรา

ช/ญ 18 ปXข)�นไป ม.6 ข)�นไป
เคร��องแบุคคลบุคคล พนง. / อาหาร

พน�กิจการ งาน / ประกิจการ �นส�งคม / ตั้งเลขทรวจ
ส�ขภาพประจ!าปX / ท�นกิจการ ารศ)กิจการ ษา

9,300 บุคคลาท

ช/ญ 30 ปXข)�นไป 2 ปXข)�นไป
เคร��องแบุคคลบุคคล พนง. / อาหาร

พน�กิจการ งาน / ประกิจการ �นส�งคม / ตั้งเลขทรวจ
ส�ขภาพประจ!าปX / ท�นกิจการ ารศ)กิจการ ษา



ประเภทกิจการ �จกิจการ าร           ส!ารวจว�จ�ยุ�ตั้งเลขทลาด
สถานท��ตั้งเลขท��งเลขท��        
ช��อบุคคล�คคลท��ตั้งเลขท�ดตั้งเลขท�อได   ค�ณพ�ชร� เง�นสมบุคคล�ตั้งเลขท�
ท�� ช��อตั้งเลขท!าแหน�ง เพศ จ!านวน อายุ�� ว�ฒิก�กิจการ ารศ)กิจการ ษา เง��อนไขและสว�สด�กิจการ าร อ�ตั้งเลขทราค�าจ าง

1 พน�กิจการ งานส�มภาษณ1ทางโทรศ�พท1 10 -

2 พน�กิจการ งานเกิจการ Vบุคคลข อม̂ลภาคสนาม 10 -

3 10 -

รวม 3 ตั้งเลขท!าแหน�ง 30 อ�ตั้งเลขทรา

ช��อสถานประกิจการ อบุคคลกิจการ าร ...บุคคลร�ษ�ท เดอะน�ลเสVน คอมปะน� (ประเทศไทยุ�) จ!ากิจการ �ด...
เลขบุคคล�ตั้งเลขทรประจ!าตั้งเลขท�วนายุ�จ าง 0105514007170

เลขท�� 323 ช��น 26 ถ.ส�ลม แขวงส�ลม เขตั้งเลขทบุคคลางร�กิจการ  กิจการ ทม.
โทรศ�พท1 02-6746000 ตั้งเลขท�อ 5271

ประสบุคคล 
กิจการ ารณ1
ท!างาน(อ�ตั้งเลขทรา)

ช/ญ 18-45 ปX ม.6 – ป.ตั้งเลขทร� ท�กิจการ สาขา

ม�ท�กิจการ ษะในกิจการ ารพ^ดค�ยุ� ส��อสาร ม�
มน�ษยุ�ส�มพ�นธุประดิษฐ์1 ม�ความร�บุคคลผิดชอบ ขยัน อดทน สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้งกรุง�ดชอบุคคล 
ขยุ��น อดทน สามารถเด�นทางไป

ปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล��è�����D�com.sun.star.datatransfer.dnd.XDragSourceLi�บุคคล�ตั้งเลขท�งานได ท��งกิจการ ร�งเทพและ
ปร�มณฑล

รายุ�ช�ด ช�ดละ 50 บุคคลาท
ข)�นไป

ช/ญ 18-45 ปX ม.6 – ป.ตั้งเลขทร� ท�กิจการ สาขา

ม�ท�กิจการ ษะในกิจการ ารพ^ดค�ยุ� ส��อสาร ม�
มน�ษยุ�ส�มพ�นธุประดิษฐ์1 ม�ความร�บุคคลผิดชอบ ขยัน อดทน สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้งกรุง�ดชอบุคคล 
ขยุ��น อดทน สามารถเด�นทางไป

ปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล��è�����D�com.sun.star.datatransfer.dnd.XDragSourceLi�บุคคล�ตั้งเลขท�งานได ท��งกิจการ ร�งเทพและ
ปร�มณฑล

รายุ�ช�ด ช�ดละ 150 บุคคลาท
ข)�นไป

พน�กิจการ งานประเม�นกิจการ ารให บุคคลร�กิจการ ารร าน
ค า

ช/ญ 18-45 ปX ม.6 – ป.ตั้งเลขทร� ท�กิจการ สาขา

ม�ท�กิจการ ษะในกิจการ ารพ^ดค�ยุ� ส��อสาร ม�
มน�ษยุ�ส�มพ�นธุประดิษฐ์1 ม�ความร�บุคคลผิดชอบ ขยัน อดทน สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้งกรุง�ดชอบุคคล 
ขยุ��น อดทน สามารถเด�นทางไป

ปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล��è�����D�com.sun.star.datatransfer.dnd.XDragSourceLi�บุคคล�ตั้งเลขท�งานได ท��งกิจการ ร�งเทพและ
ปร�มณฑล

รายุ�ช�ด ช�ดละ 150 บุคคลาท
ข)�นไป
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ประเภทกิจการ �จกิจการ าร           ร านอาหาร
สถานท��ตั้งเลขท��งเลขท��        
ช��อบุคคล�คคลท��ตั้งเลขท�ดตั้งเลขท�อได   ค�ณช�ชวาลยุ�1
ท�� ช��อตั้งเลขท!าแหน�ง เพศ จ!านวน อายุ�� ว�ฒิก�กิจการ ารศ)กิจการ ษา เง��อนไขและสว�สด�กิจการ าร อ�ตั้งเลขทราค�าจ าง

1 10 ม�

รวม 1 ตั้งเลขท!าแหน�ง 10 อ�ตั้งเลขทรา

ช��อสถานประกิจการ อบุคคลกิจการ าร ...บุคคลร�ษ�ท สตั้งเลขท�ฟ กิจการ ร�[ป (ไทยุ�แลนด1) จ!ากิจการ �ด...
เลขบุคคล�ตั้งเลขทรประจ!าตั้งเลขท�วนายุ�จ าง 0105556143004

68 ถนนศร�อยุ��ธุประดิษฐ์ยุ�า แขวงวช�รพยุ�าบุคคลาล เขตั้งเลขทด�ส�ตั้งเลขท กิจการ ร�งเทพ 10300
โทรศ�พท1 02-628-9700-2

ประสบุคคลกิจการ ารณ1
ท!างาน

(อ�ตั้งเลขทรา)
พน�กิจการ งานบุคคลร�กิจการ าร (Part Time) 

(เส�ร1ฟ,ร�บุคคลออเดอร1,เด�น
อาหาร)

ช/ญ 15-21 ปX ปวช-ปวส.
ส��อสารภาษาอ�งกิจการ ฤษได พ�จารณาเปdนพ�เศษ/ม�

อาหารให ทาน 2 ม��อ/ท�ปแบุคคล�ง
350 บุคคลาทตั้งเลขท�อว�น
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ประเภทกิจการ �จกิจการ าร           ร านอาหาร และเบุคคลเกิจการ อร��
สถานท��ตั้งเลขท��งเลขท��        
ช��อบุคคล�คคลท��ตั้งเลขท�ดตั้งเลขท�อได   ค�ณดลญา  บุคคล�ญแตั้งเลขท�ง

ท�� ช��อตั้งเลขท!าแหน�ง เพศ จ!านวน อายุ�� ว�ฒิก�กิจการ ารศ)กิจการ ษา เง��อนไขและสว�สด�กิจการ าร อ�ตั้งเลขทราค�าจ าง

1 พน�กิจการ งานเบุคคลเกิจการ อร�� ญ 50 - เช�ยุ�ร1ส�นค า ขายุ�เบุคคลเกิจการ อร��

2 พน�กิจการ งานบุคคลร�กิจการ าร 50 -

3 พน�กิจการ งานเคร��องด��ม ญ 30 - เตั้งเลขทร�ยุ�มว�ตั้งเลขทถ�ด�บุคคลตั้งเลขทกิจการ แตั้งเลขท�งเคร��องด��ม

4 พน�กิจการ งานคร�วไทยุ� 50 - เตั้งเลขทร�ยุ�มว�ตั้งเลขทถ�ด�บุคคล ท!าอาหาร

รวม 4 ตั้งเลขท!าแหน�ง 180 อ�ตั้งเลขทรา

ช��อสถานประกิจการ อบุคคลกิจการ าร ..บุคคลร�ษ�ท เอส แอนด1 พ� ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (�นด�เคท จ!ากิจการ �ด (มหาชน)..
เลขบุคคล�ตั้งเลขทรประจ!าตั้งเลขท�วนายุ�จ าง 0105531045092

2034/100-107 ช��น 23-24 ถนนเพชรบุคคล�ร�ตั้งเลขท�ดใหม� แขวงบุคคลางกิจการ ะปe เขตั้งเลขทลาดพร าว กิจการ ร�งเทพฯ
โทรศ�พท1 085-661-4464

ประสบุคคล 
กิจการ ารณ1
ท!างาน(อ�ตั้งเลขทรา)

18 ปXข)�นไป ม.3 ข)�นไป 40 บุคคลาทตั้งเลขท�อช��วโมง

ช/ญ 18 ปXข)�นไป ม.3 ข)�นไป ชอบุคคลงานบุคคลร�กิจการ าร/ ตั้งเลขท อนร�บุคคล 40 บุคคลาทตั้งเลขท�อช��วโมง

18 ปXข)�นไป ม.3 ข)�นไป 40 บุคคลาทตั้งเลขท�อช��วโมง

ช/ญ 18 ปXข)�นไป ป.6 ข)�นไป 40 บุคคลาทตั้งเลขท�อช��วโมง
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