
จ ำนวน 
(อัตรำ)

วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ (ป)ี เงินเดอืน

2 ปวส.-ป.ตรี ช/ญ 20-40 ปี 10,000

5 ไม่จ ำกัด ช/ญ 18-40 ปี 400 บ./วัน
2 ปวช.ขึ้นไป ช/ญ 18-35 ปี 12,000

1 ม.3-ปวส. ช/ญ 18-45 ปี 10,000
1 ม.3-ปวส. ช/ญ 18-45 ปี 10,000

3 ไม่จ ำกัด ช 18-50 ปี 17,000

1 ม.3 ขึ้นไป ช/ญ 18-30 ปี 331 บ./วัน
1 ม.3 ขึ้นไป ช/ญ 18-30 ปี 331 บ./วัน
1 ป.ตรี ญ 18-30 ปี 12,000
2 ปวช.-ป.ตรี ญ 20-40 ปี 14,000
2 ไม่จ ำกัด ช 18-40 ปี 350 บ./วัน

2 ไม่จ ำกัด ช 20-35 ปี 11,000
2 ไม่จ ำกัด ช/ญ 20-40 ปี 11,000
2 ไม่จ ำกัด ช/ญ 20-40 ปี 11,000

2 ไม่จ ำกัด ช/ญ 20-35 ปี 11,000

โทร. 02-8813400 ต่อ 4
บริษัท อิงธิรำ จ ำกัด 1.พนักงำนยกและส่งสินค้ำ

ต ำแหน่งงำนว่ำง

ชื่อ/ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง

บริษัท ศรีภัณฑ์ ยำค้อบ จ ำกัด พนักงำนตรวจสอบสินค้ำ
78 ถ.บ ำรุงเมือง แขวงวัดรำชบพิธ เขตพระนคร กทม.

884 ถ.เจริญกรุง แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 2.พนักงำนบัญชี
โทร. 081-1885657
น.ส.อิสรีย์ ทองศรี 1.ผู้ช่วยปรุงอำหำร
ม.ธรรมศำสตร์ (ท่ำพระจันทร์) แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กทม. 2.พนักงำนทัว่ไป
โทร. 061-0093390
ชัยแสงมอเตอร์ ช่ำงซ่อมมอเตอร์
เลขที ่420 ถ.วรจักร แขวงบ้ำนบำตร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กทม.
โทร. 02-2219317
บ้ำนพินธุ ์แอนด์คำเฟ่ 1.บำริสต้ำน้ ำปัน่
ห้องเลขที ่120 ถ.ดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 2.พนักงำนต้อนรับ
โทร. 089-1584439 3.เลขำส่วนตัว

บริษัท สตีฟ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด (ร้ำน Steve Café & Cusine) 1.Checker พนง.เดินอำหำร
เลขที ่2 ซ.หม่อมแผ้ว 3 ถ.พระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กทม. 2.ผู้ช่วยครัว
โทร. 064-4165989 3.ล้ำงจำน

4.เสิร์ฟ

บริษัท ชูสร้อยปิน่ จ ำกัด 1.พนักงำนเสมียน/ธุรกำร
เลขที ่17-23 ถ.รำชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 2.พนง.ทัว่ไป (ช่ำงซ่อมบ ำรุง)

โทร. 02-2210786



จ ำนวน 
(อัตรำ)

วุฒิกำรศึกษำ เพศ อำยุ (ป)ี เงินเดอืนชื่อ/ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง

1 ไม่จ ำกัด ช 20-40 ปี 11,000
2 ไม่จ ำกัด ช/ญ 20-40 ปี 11,000

2 ไม่จ ำกัด ช/ญ 20-40 ปี 11,000
2 ไม่จ ำกัด ช/ญ 20-40 ปี 11,000
1 ไม่จ ำกัด ช/ญ 20-35 ปี 12,000
2 ปวช.-ปวส. ญ 21-30 ปี 12,000
1 ไม่จ ำกัด ญ 30-45 ปี 15,000

1 ไม่จ ำกัด ช 20-55 ปี 500 บ./วัน

1 ป.ตรี ญ 22-30 ปี 12,000
2 ม.3 ขึ้นไป ช/ญ 22-30 ปี 350 บ./วัน
1 ม.3 ขึ้นไป ช 22-30 ปี 12,000
1 ม.3 ขึ้นไป ญ 22-30 ปี 12,000
1 ป.6 ขึ้นไป ช 30 ปีขึ้นไป 13,000

1 ปวส.-ป.ตรี ช 20-30 ปี 15,000+

1 ไม่จ ำกัด ญ 30-40 ปี 12,000
1 ไม่จ ำกัด ญ 30-40 ปี 12,000

บริษัท สตีฟ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด (ร้ำน Steve Café & Cusine) 1.พนักงำนเดินอำหำร
เลขที ่68 ซ.ศรีอยุธยำ แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กทม. 2.ผู้ช่วยครัว
โทร. 064-4165989
บริษัท สตีฟ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด (ร้ำน Pat Café Boran) 1.พนักงำนล้ำงจำน
เลขที ่298 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 2.ผู้ช่วยครัว
โทร. 064-4165989 3.เสิร์ฟ
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จ ำกัด 1.พนักงำนธุรกำร/บัญชี
เลขที ่40,42,44 ถ.ทรัพย์สิน แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 2.แม่ครัวประจ ำบ้ำน
โทร. 02-7707777 ต่อ 501-504
นิติบุคคลอำคำรชุดเทเวศร์แมนชั่น รปภ.
เลขที ่58 ซ.เทเวศร์ 1 ถ.กรุงเกษม แขวงบำงขุนพรหม เขตพระนคร กทม.
โทร. 02-2802636
บ้ำนพินธุ ์แอนด์คำเฟ่ 1.พนักงำนบัญชี
ห้องเลขที ่120 ถ.ดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 2.พนักงำนบำริสต้ำ
โทร. 089-1584439 3.พ่อครัวอำหำรไทย

4.พนง.ขำย (13.00-20.00 น.)
บริษัท เบ็ญจมำศ จ ำกัด พนักงำนขับรถ
เลขที ่555 ซ.ร่วมจิตต์ ถ.รำชสีมำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
โทร. 02-6694040
บริษัท ลีเกทอินเตอร์เทรด จ ำกัด พนักงำนขำย (Sale)
เลขที ่545 ถ.บ ำรุงเมือง แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบฯ กทม.
โทร. 02-2256798
บ้ำน (ส่วนบุคคล) 1.แม่บ้ำน
เลขที ่139/2 ถ.สำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กทม. 2.แม่ครัว
โทร. 092-5129944


