
ลาํ

ดับ

ตาํแหน่ง วุฒิ

การศึกษา

ค่าจ้าง เพศ อายุ (ปี) ตดิต่อ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานยวุแรงงาน / Part-Time

ชื%อ/ที%อยู่สถานประกอบการ

093-998-9609 (คุณ
อิ�ฟ)  097-009-4716 

(คุณแตงโม)

Hr89@homepro.co.th

อาย1ุ5 ปี
 ขึ+นไป

081-7514732 คุณเจน FujiEjobs@fuji.co.th

อาย ุ17 ปี
 ขึ+นไป

5 บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 
ทีFตั+ง 96/27 หมู่ทีF 9 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

พนกังานรายชัFวโมง 
(Part-Time)

- จนัทร์ - ศุกร์ 60 
บาท / ชม. + เบี+ย

ขยนั 10 บาท/วนั  
 (ส-อ + เงินพิเศษ
 30 บาท / วนั )

ช/ญ

ช/ญ อาย1ุ5 ปี
 ขึ+นไป

02-898-6420 ต่อ 2102 -

4 บริษทั ทนาอาหารและเครืFองดืFม (Fuji japanese 
Resteurant) 990 อาคารอบัดุลลาฮิมชั+น 26 แขวงสีลม 
เขตบางรัก กทม

พนกังานรายชัFวโมง 
(Part-Time)

ป.6 - ป.
ตรี

ตามทีFกฎหมาย
กาํหนด

ช/ญ

2

3 - ตามทีFกฎหมาย
กาํหนด

บริษทั อินเด็กซ ์ลิฟวิFงมอลล ์                                       
147 ซอยพระรามทีF 2 ซอย50 ถนนพระรามทีF 2 แขวง
แสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม 10150

พนกังานแคชเชียร์

0-2079-8688 ต่อ 
1103-1105

-

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั                           
 โครงการรอยลัซิตี+  อเวนิว(RCA) อาคารบี เลขทีF 
21/30-32 ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กทม 10310

พนกังานรายชัFวโมง 
(Part-Time)

40 บาท / ชม. -- ช/ญ อาย1ุ8 ปี
 ขึ+นไป

0-2664-6200 ต่อ 
127-131-148

บริษทั สตาร์บคัส์ คอฟฟีF  (ประเทศไทย) จาํกดั            
            ชั+น 12,16 เอกซเ์ชนจ ์ทาวเวอร์ 388 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

พนกังานประจาํร้าน
รายชัFวโมง

ช/ญ อาย1ุ8 ปี
 ขึ+นไป

ม.6 ขึ+นไป1 60 บาท / ชม.



ช/ญ อาย1ุ5 ปี
 ขึ+นไป

061-4198300     พีF
กวาง

-

ช/ญ 18 ปีขึ+น
ไป

092-2252589     พีF
หนุม

-

-

9 บริษทั เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จาํกดั                               
      333 ถนนประชาชืFน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสีF 
กรุงเทพมหานคร 10210

1.พนกังานบริการ     
2.พนกังานครัว

ป.6 - ป.
ตรี

งานบริการ 41 
บาท / ชม. งาน

ครัว 49 บาท / ชม.

11 บริษทั พิซซ่าฮทั จาํกดั                                                  
 142 อาคาร ทูแปซิฟิคเพลส ชั+น 15 ถนน สุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

พนกังานประจาํร้าน ม.3 ขึ+นไป 40-49 บาท / ชม.

8 บริษทั บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) พนกังานรายชัFวโมง 
(Part-Time)

ม.3 ขึ+นไป ตามทีFกฎหมาย
กาํหนด

ช/ญ อาย1ุ5 ปี
 ขึ+นไป

02-655-0666 ต่อ 7757 สมคัรไดท้ีFบิ�กซีทุกสาขาใกลบ้า้น

088-658-6196 คุณ
ไบร์ท         Line : 

brightizaa

สาขาเซ็นทรัลพระราม 2,3,9    
แฟชัFนไอส์แลนด ์บิ�กซีประชา
อุทิศ 90 เซ็นทรัลมหาชยั รพ.
มหาชยั บิ�กซีดาวคะนอง บิ�กซี
รัชดา เดอะสตรีทรัชา เอสพละ7 บริษทั เคที เรสทวัรองท ์จาํกดั (SANTA FE)              

 1521/3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขมงเหนือ เขตวฒันา
 กทม 10110

พนกังานรายชัFวโมง 
(Part-Time)

- 47-52 บาท / ชม. ช/ญ อาย1ุ5 ปี
 ขึ+นไป

   090-090-2095        
Line : kt_recruitment

6 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั พนกังานรายชัFวโมง 
(Part-Time)

42-55 บาท / ชม. ช/ญ อาย1ุ5 ปี
 ขึ+นไป

12 บริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี+  จาํกดั (มหาชน)               
 18 อาคารทีเอฟดี ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กทม.

พนกังานเสิร์ฟ 
Part-time

ม.3 ขึ+นไป ตามทีFกฎหมาย
กาํหนด

ช/ญ 18 ปีขึ+น
ไป

02-2869959 -



13 บ.ไทยยามาซากิ จาํกดั                                               
1126/2 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี
 กทม.

1.ขายของหนา้ร้าน  2.
แรงงานดา้นการผลิต

ป.6 ขึ+นไป ตามทีFกฎหมาย
กาํหนด

ช/ญ 17 ปีขึ+น
ไป

02-255-8510 -

14 บริษทั เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จก.                                      
เลขทีF 2 ท่าแร้ง บางเขน กทม

พนกังานเสริฟ ป.6 ขึ+นไป ตามทีFกฎหมาย
กาํหนด

ช/ญ 17 ปีขึ+น
ไป

02-1013679 -

15 บริษทั อินโนเวชัFน อินเตอร์เทรด จาํกดั                       
  111/75 หมู่ 6 ซอยโพธิm แกว้ แยก 17 คลองกุ่ม บึงกุ่ม 
กทม.

พนกังานเสิร์ฟ 
Part-time

ม.3 ขึ+นไป ตามทีFกฎหมาย
กาํหนด

ช/ญ 18 ปีขึ+น
ไป

02-949-7330-1 -

16 บริษทั สุเสรี จาํกดั                                                     
เลขทีF 166 ถ.สามเสน แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร
 กทม.

1.พนกังานลา้งรถ       
2.พนกังานเติมนํ+ ามนั

ม.6 ขึ+นไป ตามทีFกฎหมาย
กาํหนด

ช/ญ 18 ปีขึ+น
ไป

086-4455446 -

17 บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                            
เลขทีF 90 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.

พนง.บริการ / พนง.ครัว ม.3 ขึ+นไป ตามทีFกฎหมาย
กาํหนด

ช/ญ 18 ปีขึ+น
ไป

02-7688888 -

18 บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน)                                    
เลขทีF 139 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม.

1.แคชเชียร์ P/T      2.
บาริสตา้ P/T

ไม่จาํกดั ตามทีFกฎหมาย
กาํหนด

ช/ญ 18 ปีขึ+น
ไป

02-4280029 gunpol@susco.co.th



19 บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป                                  
เลขทีF 99 ซอยรูเบีย สุขุมวิท 42 พระโขนง คลองเตย 
กทม.

1.พนง. P/T Bueger 
King                     2.
พนง. P/T The Pizza

ม.3 ขึ+นไป 48 บาท/ชม. ช/ญ 18 ปีขึ+น
ไป

089-969-4432 recruitment@minorfoodjobs.co
m

ช/ญ ไม่จาํกดั

20 ร้านเชสเตอร์                                                            
อาคาร CP Tower 2 ชั+น 18 กทม.

พนกังานประจาํร้าน
รายชัFวโมง

ม.3 ขึ+นไป ตามทีFกฎหมาย
กาํหนด

ช/ญ

02-6964998 communications@th.mcd.com

18 ปีขึ+น
ไป

พีFตั+ว 083-0977225 096-7637250

21 บริษทั แมคไทย จาํกดั 1พนกังานทวิภาคี P/T  
      2. นศ.ฝึกงาน P/T 
3.หลกัสูตรร่วม P/T

ไม่จาํกดั 46 บ./ชม..


