
ประเภทกิจการ           โรงพยาบาล เลขบัตรประจําตัวนายจ้าง 3100101054216
สถานที่ตั้งเลขที่        665   ถ.บํารุงเมือง  แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กทม.
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้  น.ส.แสงระวี  ผุดผ่อง / คุณดารารัตน์ โทรศัพท์ 02-223-1351 ต่อ 5410
ที่ ชื่อตําแหน่ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค่าจ้าง

(อัตรา)

1 เจ้าหน้าที่บริการอาหาร ช/ญ 10 18 ปีขึ้นไป ม.3-ม.6 -
รักษาพยาบาลตามสิทธิ

ประกันสังคม/ส่วนลดค่า

รักษาพยาบาลครอบครัว

10,000 บาทขึ้นไป

2 เจ้าหน้าที่ธุรการ ญ 5 18 ปีขึ้นไป ปวช-ปวส. -
รักษาพยาบาลตามสิทธิ

ประกันสังคม/ส่วนลดค่า

รักษาพยาบาลครอบครัว

10,000 บาทขึ้นไป

3 เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม ช/ญ 2 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป -
รักษาพยาบาลตามสิทธิ

ประกันสังคม/ส่วนลดค่า

รักษาพยาบาลครอบครัว

10,000 บาทขึ้นไป

รวม 3 ตําแหน่ง 17 อัตรา

ชื่อสถานประกอบการ ..โรงพยาบาลหัวเฉียว..

ประสบ 

การณ์ทํางาน

1



ประเภทกิจการ           อาหารและเครื่องดื่ม เลขบัตรประจําตัวนายจ�าง 0105543107578
สถานที่ตั้งเลขที่        เลขที่ 7 ซ.อินทามระ 10 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
ชื่อบุคคลที่ติดต4อได�  นางสาวกนกพิชญ5 วงศ5วุฒิ โทรศัพท5 02-6165971 ต4อ 301

ที่ ชื่อตําแหน4ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค4าจ�าง

(อัตรา)

1
ผู�จัดการร�านฝDกหัด The Pizza 

company
ช/ญ 20 22 ปS ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป -

บุคลิกดี มใีจรักบริการ มีภาวะ

ความเปTนผู�นํา สามารถทํางานเปTน

กะได�

16,000 บาทขึ้นไป

2 ผู�จัดการร�านฝDกหัด Swensen's ช/ญ 20 22 ปS ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป -

บุคลิกดี มใีจรักบริการ มีภาวะ

ความเปTนผู�นํา สามารถทํางานเปTน

กะได�

16,000 บาทขึ้นไป

3
ผู�ช4วยผู�จัดการร�าน The Pizza 

company
ช/ญ 20 22 ปS ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป -

บุคลิกดี มใีจรักบริการ มีภาวะ

ความเปTนผู�นํา สามารถทํางานเปTน

กะได�

16,000 บาทขึ้นไป

4 ผู�ช4วยผู�จัดการร�าน Swensen's ช/ญ 20 22 ปS ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป -

บุคลิกดี มใีจรักบริการ มีภาวะ

ความเปTนผู�นํา สามารถทํางานเปTน

กะได�

16,000 บาทขึ้นไป

5 พนักงานส4งพิซซ4า (RBD) ช 20 18 ปS ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป -
ยิ้มแย�มแจ4มใส บุคลิกดี มใีจรัก

บริการ สามารถทํางานเปTนกะได�
ชั่วโมงละ 40 บาทขึ้นไป

6
พนักงานประจําร�าน The Pizza 

company
ช/ญ 20 18 ปS ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป -

ยิ้มแย�มแจ4มใส บุคลิกดี มใีจรัก

บริการ สามารถทํางานเปTนกะได�
ชั่วโมงละ 40 บาทขึ้นไป

ชื่อสถานประกอบการ ...บริษัท พีเอ็ม อินเตอร5ฟู_ด กรุ`ป จํากัด...

ประสบ 

การณ5

ทํางาน

2



ที่ ชื่อตําแหน4ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค4าจ�าง

(อัตรา)

7 พนักงานประจําร�าน Swensen's ช/ญ 20 18 ปS ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป -
ยิ้มแย�มแจ4มใส บุคลิกดี มใีจรัก

บริการ สามารถทํางานเปTนกะได�
ชั่วโมงละ 40 บาทขึ้นไป

8 พนักงานบัญชีประจําสาขาใหญ4 ช/ญ 5 19 ปS ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป -
ยิ้มแย�มแจ4มใส รับความกดดันได�ดี 

บุคลิกดี ทํางานเปTนทีมได�
10,000 บาทขึ้นไป

รวม 8 ตําแหน4ง 145 อัตรา

ประสบ 

การณ5

ทํางาน



ประเภทกิจการ           ร�านอาหาร (Santa Fe Steak) เลขบัตรประจําตัวนายจ�าง 0105543074939
สถานที่ตั้งเลขที่        เลขที่ 1521/3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อบุคคลที่ติดต:อได�  นางสาววรัญชญา เศษคง โทรศัพท? 094 616 5789
ที่ ชื่อตําแหน:ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค:าจ�าง

(อัตรา)

1 พนักงานบริการ ช/ญ 10 18-35 ปD ม.3 ขึ้นไป - รับออเดอร? , เสิร?ฟ , บริการลูกค�า 11,040 บาท

2 พนักงานครัว ช/ญ 10 18-35 ปD ป.6 ขึ้นไป -
เตรียมวัตถุดิบ , ประกอบอาหาร 

(ย:างสเตIก)
11,040 บาท

3 พนักงานบริการ (P/T) ช/ญ 10 18-35 ปD ม.3 ขึ้นไป - รับออเดอร? , เสิร?ฟ , บริการลูกค�า 46 - 51  บาท/ชั่วโมง

4 พนักงานครัว (P/T) ช/ญ 10 18-35 ปD ป.6 ขึ้นไป -
เตรียมวัตถุดิบ , ประกอบอาหาร 

(ย:างสเตIก)
46 - 51 บาท/ชั่วโมง

5 ผู�จัดการร�าน (ฝNกหัด) ช/ญ 10 22-35 ปD ปริญญาตรี -
บริหารงานทั้งหมดภายในร�าน/

ยินดีรับหนักศึกษาจบใหม:
16,100 บาทขึ้นไป

รวม 5 ตําแหน:ง 50 อัตรา

ชื่อสถานประกอบการ ..บริษัท เคทีเรสทัวรองท? จํากัด..

ประสบก

ารณ?

ทํางาน

3



ประเภทกิจการ           ธุรกิจค�าปลีก เลขบัตรประจําตัวนายจ�าง 
สถานที่ตั้งเลขที่        919/355 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร( ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
ชื่อบุคคลที่ติดต.อได�  คุณเยาวลักษณ( เจริญสุข โทรศัพท( 096-8409167
ที่ ชื่อตําแหน.ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค.าจ�าง

(อัตรา)

1 พนักงานขาย ช/ญ 10 18 ปAขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป -

หากมีประสบการณ(จะพิจารณา

เปBนพิเศษ / ยูนิฟอร(ม / ค.า

รักษาพยาบาล / ค.าทําฟEน

9,750 บาท

2 พนักงานแคชเชียร( ช/ญ 10 18 ปAขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป -

หากมีประสบการณ(จะพิจารณา

เปBนพิเศษ / ยูนิฟอร(ม / ค.า

รักษาพยาบาล / ค.าทําฟEน

9,750 บาท

3 เจ�าหน�าที่ตรวจรับสินค�า ช/ญ 10 18 ปAขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป -

หากมีประสบการณ(จะพิจารณา

เปBนพิเศษ / ยูนิฟอร(ม / ค.า

รักษาพยาบาล / ค.าทําฟEน

9,750 บาท

รวม 3 ตําแหน.ง 30 อัตรา

ชื่อสถานประกอบการ ..บริษัท บีทูเอส จํากัด..

ประสบก

ารณ(

ทํางาน

4



ประเภทกิจการ           จําหน�ายอาหารฟาสต�ฟูดส� เลขบัตรประจําตัวนายจ�าง 0105558197969
สถานที่ตั้งเลขที่        เลขที่ 56 อาคารญาดา ชั้น 9 ห�อง 907 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ� เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ชื่อบุคคลที่ติดต�อได�  คุณภควรรณ , คุณหนึ่งฤทัย โทรศัพท� 02-632-6627-9

ที่ ชื่อตําแหน�ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค�าจ�าง

(อัตรา)

1 ผช.ผู�จัดการร�าน ช/ญ 10 25-40 ปE ปวส.-ป.ตรี 2 ปEขึ้นไป ค�าเดินทาง, เบี้ยขยัน , เงินพิเศษ 15,000 - 18,000 บาท

2 พนักงานประจําร�าน ช/ญ 20 17-40 ปE ม.3 ขึ้นไป -
ค�าอาหาร,ค�าเดืนทาง,เบี้ยขยัน,ค�าปFดร�าน

,ชุดฟอร�ม,ประกันชีวิต
12,000 - 15,000 บาท

รวม 2 ตําแหน�ง 30 อัตรา

ชื่อสถานประกอบการ ...บจก.มอส ฟูดส� เซอร�วิสเซส (ประเทศไทย)...

ประสบการณ�

ทํางาน

5



ประเภทกิจการ           โรงแรม เลขบัตรประจําตัวนายจ�าง 010553123444
สถานที่ตั้งเลขที่        269 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป)อมปราบฯ จ.กรุงเทพ
ชื่อบุคคลที่ติดต2อได�  คุณกฤชกนก นามหอม โทรศัพท7 02-281-3088 ต2อ 243
ที่ ชื่อตําแหน2ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค2าจ�าง

(อัตรา)

1 บัญชี หญิง 2 23-35 ป@ ปริญญาตรี -

ชุดยูนิฟอร7ม 3 ชุดส2งซักโรงแรม/ทานอาหาร 3

 มื้อ/ประกันสุขภาพ(บริษัทจ2ายให�)/

ประกันสังคม/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/พักร�อน/

วันหยุดนักขัตกฤษ7/วันหยุดประจําสัปดาห7 6 

วัน/เดือน/โอทีล2วงเวลา

15,000 บาท

2 เสริฟ ชาย/หญิง 4 20-30 ป@ ม.6-ปริญญาตรี -

ชุดยูนิฟอร7ม 3 ชุดส2งซักโรงแรม/ทานอาหาร 3

 มื้อ/ประกันสุขภาพ(บริษัทจ2ายให�)/

ประกันสังคม/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/พักร�อน/

วันหยุดนักขัตกฤษ7/วันหยุดประจําสัปดาห7 6 

วัน/เดือน/โอทีล2วงเวลา

400 บาท/วัน

ชื่อสถานประกอบการ ..โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง..

ประสบก

ารณ7

ทํางาน

6



ที่ ชื่อตําแหน2ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค2าจ�าง

(อัตรา)

3 แม2บ�าน ชาย/หญิง 4 20-45 ป@ ม.3-ปริญญาตรี -

ชุดยูนิฟอร7ม 3 ชุดส2งซักโรงแรม/ทานอาหาร 3

 มื้อ/ประกันสุขภาพ(บริษัทจ2ายให�)/

ประกันสังคม/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/พักร�อน/

วันหยุดนักขัตกฤษ7/วันหยุดประจําสัปดาห7 6 

วัน/เดือน/โอทีล2วงเวลา

350 บาท/วัน

4 ช2างทั่วไป ชาย 2 21-30 ป@ ม.6-ปริญญาตรี -

สามารถใช�โปรแกรม  Windows 97, 

MS.Office 97 ขึ้นไป,  ระบบฐานข�อมูล,  

ชุดคําสั่ง SQL เขียนโปรแกรม  Access 2000, 

 Visual Basic 6,Crystal Report, Web 

Application (HTML, VISUAL STUDIO,  

VB2008, VB.NET,ASP.NET)

400 บาท/วัน

5 ขับรถ ชาย 1 30-50 ป@ ม.3-ปริญญาตรี -

ชุดยูนิฟอร7ม 3 ชุดส2งซักโรงแรม/ทานอาหาร 3

 มื้อ/ประกันสุขภาพ(บริษัทจ2ายให�)/

ประกันสังคม/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/พักร�อน/

วันหยุดนักขัตกฤษ7/วันหยุดประจําสัปดาห7 6 

วัน/เดือน/โอทีล2วงเวลา

13,000 บาท

รวม 5 ตําแหน2ง 13 อัตรา

ประสบก

ารณ7

ทํางาน



ประเภทกิจการ           ขายส�งตลับลูกป��นรถยนต� เลขบัตรประจําตัวนายจ�าง 0105523001359
สถานที่ตั้งเลขที่        590 ถ.หลวง แขวง/เขตป+อมปราบฯ กทม.

ชื่อบุคคลที่ติดต�อได�  คุณโอเล� / คุณกาว โทรศัพท� 02-6231672 / 02-6230876

ที่ ชื่อตําแหน�ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค�าจ�าง

(อัตรา)

1 พนักงานทั่วไป ช/ญ 2 20-35 ปC ม.6 ขึ้นไป -

สามารถใช�คอมพิวเตอร�ได� / 

สามารถขับรถยนต�ได� (จะพิจารณา

เปEนพิเศษ)

12,000 บาทขึ้นไป

2 พนักงานขาย ช/ญ 2 20-35 ปC ม.6 ขึ้นไป -
สามารถใช�คอมพิวเตอร�ได� / 

สามารถขับรถยนต�ได�

13,000 บาทขึ้นไป + 

ค�าคอมมิชชั่น

3 พนักงานธุรการขาย ช/ญ 2 20-35 ปC ม.6 ขึ้นไป -

สามารถใช�คอมพิวเตอร�ได� / 

สามารถขับรถยนต�ได� (จะพิจารณา

เปEนพิเศษ)

13,000 บาทขึ้นไป + 

ค�าคอมมิชชั่น

รวม 3 ตําแหน�ง 6 อัตรา

ชื่อสถานประกอบการ ..บริษัท มงคลวิวัฒน�พาณิชย� จํากัด..

ประสบ 

การณ�

ทํางาน

7



ประเภทกิจการ           บริการอาหารและเครื่องดื่ม เลขบัตรประจําตัวนายจ�าง 0105536100555
สถานที่ตั้งเลขที่        2991/8 ถ.ลาดพร�าว ซ.ลาดพร�าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป/ กทม.

ชื่อบุคคลที่ติดต2อได�  คุณชาญวิทย6 เพ็งเจริญ โทรศัพท6 02-3760014-8

ที่ ชื่อตําแหน2ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค2าจ�าง

(อัตรา)

1 ผู�จัดการสาขา ช/ญ 10 18-45 ปD ไม2จํากัดวุฒิ -

บริหาร จัดการร�าน สรต�างยอดขาย

 ควบคุมค2าใช�จ2าย บริหารจัดการ

พนักงาน

10,000 – 20,000 

บาท

2 ผู�ช2วยผู�จัดการร�าน ช/ญ 10 18-45 ปD ไม2จํากัดวุฒิ -

ควบคุมดูแลร�านในภาพรวมและ

ยอดขาย และพนักงานที่อยู2ภายใต�

บังคับบัญชา

10,000 – 20,000 

บาท

3 Supervisor ช/ญ 10 18-45 ปD ไม2จํากัดวุฒิ -

จัดการบริหารร�าน ดูแลบริการ

ลูกค�า ควบคุมคุณภาพสินค�าและ

บริการ

10,000 – 20,000 

บาท

4 แคชเชียร6 ช/ญ 10 18-45 ปD ไม2จํากัดวุฒิ -

มีทักษะด�านการคํานวณ ความจําดี

ในการปฏิบัติงาน / คิดเงินและทอน

เงินลูกค�า ฯลฯ

10,000 – 20,000 

บาท

5 เตรียมเครื่องดื่ม ช/ญ 10 18-45 ปD ไม2จํากัดวุฒิ -

เตรียมเครื่องดื่ม ชงกาแฟ ให�ได�

ตามมาตรฐาน ดูแลความสะอาด

ภายในบาร6ที่ทํางาน

10,000 – 20,000 

บาท

        ชื่อสถานประกอบการ ..บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด..

ประสบ 

การณ6

ทํางาน
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ที่ ชื่อตําแหน2ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค2าจ�าง

(อัตรา)

6 บริการ ช/ญ 10 18-45 ปD ไม2จํากัดวุฒิ -

รักษามาตรฐานการบริการ 

ปรับปรุงการบริการของตนเองให�ดี

ขึ้นอยู2เสมอ

10,000 – 20,000 

บาท

7 ครัวทั่วไป ช/ญ 10 18-45 ปD ไม2จํากัดวุฒิ -

จัดเตรียมวัตถุดิบในการทําอาหาร

ให�ได�ตามมาตรฐาน / ดูแลความ

สะอาดเรียบร�อยในครัว

10,000 – 20,000 

บาท

รวม 7 ตําแหน2ง 70 อัตรา

สวัสดิการ มโีอที / ทิป / ค2าเดินทาง (บางสาขา) / ค2ากะ (บางสาขา) / เบี้ยเลี้ยง (บางสาขา) / มโีบนัสประจําปD / ปรับเงินเดือนทุกปD

ประกันสังคม / ตรวจสุขภาพประจําปD / ปรับตําแหน2งทุกปD

ประสบ 

การณ6

ทํางาน



ประเภทกิจการ           จําหน�ายเครื่องมือแพทย� เลขบัตรประจําตัวนายจ าง
สถานที่ตั้งเลขที่        เลขที่ 1054/7 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
ชื่อบุคคลที่ติดต�อได   คุณอรจิรา โทรศัพท� 02-6674242

ที่ ชื่อตําแหน�ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค�าจ าง

(อัตรา)

1 ฝ<ายบรรจุภัณฑ� ญ 3 18 ปAขึ้นไป ปวส. - เงื่อนไขและสวัสดิการตามที่กําหนด ตามที่กําหนด

รวม 1 ตําแหน�ง 3 อัตรา

ชื่อสถานประกอบการ ...บริษัท เซลกิไทย จํากัด...

ประสบการณ�

ทํางาน
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ประเภทกิจการ           การขายจักรยานยนต� เลขบัตรประจําตัวนายจ�าง
สถานที่ตั้งเลขที่        เลขที่ 100 ถ.หลวง แขวงบ�านบาตร เขตป"อมปราบฯ กทม.
ชื่อบุคคลที่ติดต+อได�  คุณทัดสุดา โทรศัพท� 02-6214966

ที่ ชื่อตําแหน+ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ อัตราค+าจ�าง

(อัตรา)
1 สต็อกสินค�า ช 3 ไม+จํากัด ม.6-ปวส. - เงื่อนไขและสวัสดิการตามที่กําหนด ตามที่กําหนด
2 พนักงานขาย ช 2 ไม+จํากัด ปวส.-ป.ตรี - เงื่อนไขและสวัสดิการตามที่กําหนด ตามที่กําหนด
3 พนักงานไอที ช 1 ไม+จํากัด ปวส.-ป.ตรี - เงื่อนไขและสวัสดิการตามที่กําหนด ตามที่กําหนด
4 พนักงานบัญชี ญ 1 ไม+จํากัด ปวส.-ป.ตรี - เงื่อนไขและสวัสดิการตามที่กําหนด ตามที่กําหนด

รวม 4 ตําแหน+ง 7 อัตรา

ชื่อสถานประกอบการ ...หจก.เฮียบชุน เทรดดิ้ง...

ประสบการณ�

ทํางาน

10


