
ชื่อสถานประกอบการ เบอร์
โทรศัพท์

1 บริษัท เอ็มเควี อินดสัเตรียล ซัพพลาย จ ากัด 02-623-3690-9 เพศหญิง อายุ 23-35 ปี ปวช.บัญชี

เงินเดือนเร่ิมต้ม 10,000 บาท
เพศหญิง อายุ 23-35 ปี  ม.3
เงินเดือนเร่ิมต้ม 10,000 บาท
เพศชาย อายุ 23-35 ปี  ม.3
เงินเดือนเร่ิมต้ม 10,000 บาท

หจก. เอกไพบูลย์ยางยนต์
066-142-6354

บริษัท มนิเซนแมชนีเนอรี่ จ ากัด 02611000
062-596-0473

พนักงานขาย  และผู้น าเสนอสินค้าอื่น ๆ 1 ไม่ระบุเพศ  อาย ุ22-35 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท

บริษัท เคล็ดไทย จ ากัด 022259536-9 ต่อ 23
083-060-1584

บริษัทไทยเพ่ิมสินโอโต จ ากัด 022230821-4

092-223-9045

586 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี 1

1เสมียนหน้าร้าน

พนักงานขับรถส่งของ 1

ล าดบั ต าแหน่งงาน รายละเอียดจ านวน
อัตรา

สถานทีท่ างาน

1
เพศหญิง  อาย ุ18-40 ปี  ปวส.  
เงินเดือน 9,930-12,000 บาท

481-483  ถนนสันติภาพ เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย แขวงป้อมปราบ 
กรุงเทพฯ

3 ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

2
พนักงานขายสินค้า  (ประจ าร้าน) , 
พนักงานขายของหน้าร้าน

1 เพศชาย  อาย ุ22-30 ปี  ปวส.  
เงินเดือน 10,000-17,000 บาท

117-119/2  ถนนเฟือ่งนครเขตพระ
นคร แขวงวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ

5

เจา้หน้าที่คอมพิวเตอร์ 1
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ21-30 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท

เลขที ่177 ซอยเทวีวรญาติ ถนนยุคล 2
  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดเทพศิ
รินทร์ กรุงเทพฯ

4 พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อาย ุ21-25 ปี  ปวช.  
เงินเดือน 10,000-10,000 บาท

ต าแหน่งงานว่าง



ชื่อสถานประกอบการ เบอร์
โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน รายละเอียดจ านวน
อัตรา

สถานทีท่ างาน

ต าแหน่งงานว่าง

บริษัท ยูเนียนอินตา้ จ ากัด 026238163
063-474-4876

บริษัท น่ าเเซอินเตอร์เทรดดิ้ง จ ากัด 02-223-2271
089-142-5348

บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จ ากัด 026692377
094-878-6377

บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จ ากัด 02-225-2331
086-848-2519

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากัด

027919863

098-965-5968

บริษัท สวนเงินมมีา จ ากัด 026220955
089-669-2431

306/2-3  ถนนจักรเพชร  เขตพระนคร
 แขวงวังบูรพาภิรมย์  กรุงเทพฯ

7 เจา้หน้าที่ลงบัญชีและการค านวณอื่น ๆ 2 เพศหญิง  อาย ุ22-30 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท

32-34 ซอยศรีธรรมาธิราช ถนนเจริญ
กรุง  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวง
ป้อมปราบ  กรุงเทพฯ

6

เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ 1
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ20-25 ปี  ปวส.  
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

10 ซอย- ถนนร่วมจิตต์  เขตดุสิต แขวง
ถนนนครไชยศรี กรุงเทพฯ

9
เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ 1

ไม่ระบุเพศ  อาย ุ18-25 ปี  ปวส.  
เงินเดือน 11,500-11,500 บาท

399  ถนนวรจักร เขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย แขวงป้อมปราบ กรุงเทพฯ

8
ผู้ปฎบิัติงานด้านบริการงานทั่วไป ซ่ึง
มิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น

3
เพศชาย  อาย ุ20-25 ปี  ปวส.  
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว 
ซอย- ถนน- เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
แขวงคลองมหานาค  กรุงเทพฯ

11

พ่อครัว ; ผู้ปรุงอาหาร 1
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ22-30 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท

77,79  ถนนเฟือ่งนคร เขตพระนคร 
แขวงวัดราชบพิธ  กรุงเทพฯ

10

พนักงานรับโทรศัพท์ 10
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ22-32 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 15,700-15,700 บาท



ชื่อสถานประกอบการ เบอร์
โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน รายละเอียดจ านวน
อัตรา

สถานทีท่ างาน

ต าแหน่งงานว่าง

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จ ากัด 021054291
085-098-0393

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
มิได้จดัประเภทไว้ในที่นี้

1
เพศชาย  อาย ุ20-30 ปี  ปวส.  
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมอืง จ ากัด 02-2207999
093-464-2261

บริษัท ย่งฮง(ประเทศไทย) จ ากัด 026183000
091-407-5719

ผู้น าเข้าหรือส่งออกสินค้า 1
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ20-25 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

ซอยเจริญกรุง  8   เขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย แขวงบ้านบาตร กรุงเทพฯ

บจก.อิง-คอน 028885808

086-302-6487

บริษัท  ตลาดยอดพิมาน  จ ากัด 02 623 6851-5
081-311-7543

159  ถนนพิชัย  เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี กรุงเทพฯ

13
นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุห์บัญชี 1

ไม่ระบุเพศ  อาย ุ22-27 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 9,930-15,000 บาท

611  โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง 
ซอย- ถนนบ ารุงเมือง  เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย แขวงคลองมหานาค กรุงเทพฯ

12 นักวิเคราะห์ระบบ (คอมพิวเตอร์) , 
นักวิเคราะห์โปรแกรม

1
เพศชาย  อาย ุ22-30 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท

ซอยเจริญกรุง ซอย 11 ถนนเจริญกรุง 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงบ้านบาตร
 กรุงเทพฯ

15
แม่บ้าน (ส านักงาน) 1

เพศหญิง  อาย ุ30-35 ปี  ม.6  
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท

20-20/1 ซอยวังเจ้าสาย ถนนมิตรพันธ์ 
 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงป้อม
ปราบ กรุงเทพฯ

14

ตัวแทนจดัซ้ือ 1
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ22-30 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท  
เน้นทางด้านโลจสิต๊ิก

16

แม่บ้านและผู้ปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ

2
ไม่ระบุเพศ ม.3 ขึ้นไป อาย ุ18-50 ปี 
 ปวช.  เงินเดือน 9,930-18,000 บาท

390/17  ถนนบ้านหม้อ  เขตพระนคร 
แขวงวังบูรพาภิรมย์ กรุงเทพฯ



ชื่อสถานประกอบการ เบอร์
โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน รายละเอียดจ านวน
อัตรา

สถานทีท่ างาน

ต าแหน่งงานว่าง

บริษัท วีเอสอาร์ เทรดดิ้ง จ ากัด
081-466-5994

เจา้หน้าที่ขนส่งอื่น ๆ 2
เพศชาย  อาย ุ18-40 ปี  ม.6  
เงินเดือน 10,000-14,000 บาท

เจา้หน้าที่ลงบัญชีและการค านวณอื่น ๆ 1
เพศหญิง  อาย ุ20-30 ปี  ปวช.  
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท

บริษัท เมคคานิก้า จ ากัด 026183000
086-314-9272

บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง ดไีซน์ แอนด ์
คอนซัลแตนท์ จ ากัด

092-692-4111

บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด 022810931
0892006679

บริษัทเทเวศร์เภสัชจ ากัด 022810344
092-275-0344

พนักงานจดัส่งสินค้าอื่น ๆ 1
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ21-30 ปี  ม.6  
เงินเดือน 10,000-10,000 บาท

เจา้หน้าที่เก็บเงิน , แคชเชียร์ 1
เพศหญิง  อาย ุ21-25 ปี  ปวช.  
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท

255/1 ชั้น4 ซอยเจริญกรุง ซอย 11 
ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
แขวงบ้านบาตร กรุงเทพฯ

17 พนักงานขายสินค้า  (ประจ าร้าน) , 
พนักงานขายของหน้าร้าน

2
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ18-35 ปี  ม.6  
เงินเดือน 10,000-14,000 บาท

วรจักร  ถนนหลวง  เขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย แขวงบ้านบาตร กรุงเทพฯ

21
ผู้ช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ 1

เพศหญิง  อาย ุ21-23 ปี  ปวช.  
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท

19 วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป 1 เพศชาย  อาย ุ21-30 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

20 โปรแกรมเมอร์  (นักเขียนโปรแกรม,  
โปรแกรมเมอร์ระบบ)

1
เพศชาย  อาย ุ23-30 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 19,000-25,000 บาท

90/16  ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต แขวงวชิรพยาบาล  กรุงเทพฯ

2
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ22-30 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท

สถานทีก่่อสร้าง เขตดุสิต  ถนนศรี
อยุธยา เขตดุสิต แขวงสวนจิตรลดา 
กรุงเทพฯ

18
นักออกแบบภาพกราฟฟิก

102/4  ถนนกรุงเกษม  เขตพระนคร 
แขวงบางขุนพรหม กรุงเทพฯ



ชื่อสถานประกอบการ เบอร์
โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน รายละเอียดจ านวน
อัตรา

สถานทีท่ างาน

ต าแหน่งงานว่าง

บริษัท ก๊ิฟท์ไวซ์เอเชยี จ ากัด 0641926594

064-192-6594

ผู้จดัซ้ือทั่วไป 1
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ20-25 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท

พนักงานขาย  และผู้น าเสนอสินค้าอื่น ๆ 3
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ22-27 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ 1
ไม่ระบุเพศ  อาย ุ20-25 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 022800202
พนักงานบริการลูกค้า 2

เพศหญิง  อาย ุ20-30 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท

089-064-4468
เจา้หน้าที่ลงบัญชีและการค านวณอื่น ๆ 1

ไม่ระบุเพศ  อาย ุ20-35 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท

บริษัท ไทยบัสฟู้ดทัวร์ จ ากัด (สาขาที ่1) 065-117-7726
065-117-7726 ไม่ระบุเพศ  อาย ุ23-28 ปี  ป.ตรี  

เงินเดือน 13,000-15,000 บาท

23

22
นักออกแบบภาพกราฟฟิก 1

ไม่ระบุเพศ  อาย ุ20-27 ปี  ป.ตรี  
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท

233/12 ซอยถั่วเพาะ 1 ถนนสันติภาพ 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงป้อมปราบ
 กรุงเทพฯ

เลขที ่488  ถนนนครสวรรค์  เขตดุสิต 
แขวงส่ีแยกมหานาค  กรุงเทพฯ

เลขที ่23 อาคารศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิต้ี
 แบงค็อก ห้อง 163 ตรอกโรงน้ าแข็ง 
ซอย- ถนนโยธา  เขตสัมพันธวงศ์ แขวง
ตลาดน้อย กรุงเทพฯ

24

พนักงานต้อนรับบนรถ 1


