
ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

223 92 12 119

1 บริษัท ซี.อ.ีโอ. อินเตอรเนชั่นแนล เวสต จํากัด บริการกําจัดของเสีย 1. คนงานทั่วไป 5 5 21-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหาร

9/189 ม.3 ต.เสม็ด และรีไซเคิล 2. คนขับรถ (มีใบอนุญาตประเภท 4) 2 2 35-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ขึ้นไป ทํางาน 08.00-17.00 น.

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ประกันสังคม

โทร. 038-142-330

E-mail: ceo_waste@hotmail.com

2 บริษัท ราชสีมา เอส.ด.ีโอ. จํากัด จําหนายสินคา 1. พนักงานขาย สาขาชลบุรี 20 20 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500 ผานทดลองงาน 99 วัน

42/9 ม.6 ต.โคกกรวด อุปโภคบริโภค คอมมิชชั่น, โบนัส, คาเชารถ, เบี้ยเลี้ยง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 ที่พัก และสวัสดิการอื่นๆ

ประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ตําแหนงงานวางประจําเดือนตุลาคม 2559

โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 ที่พัก และสวัสดิการอื่นๆ

โทร. 085-399-9501

E-mail. -

3 บริษัท เอ็ม.แอล.ที โซลาร เอเชอรจ้ี โปรดักส จํากัด พลังงานทดแทน 1.ชางซอมบํารุงเคร่ืองจักร 15 15 23-40 ป ปวส. ขึ้นไป 14,000 คาบาน คารถ เบี้ยขยัย อาหารฟรี

788/9 ม.9 ต.เกาะขนุน 2.ควบคุมกระบวนการผลิต 9 9 23-40 ป ปริญญาตรี สาขาเคมี 14,000 ทดลองงาน 119 วัน

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 3.ชางเชื่อม 15 15 23-40 ป ปวส.เคร่ืองกลไฟฟา 14,000 ทํางาน จันทร - เสาร

โทร. 084-5176469 ที่พัก ปรับเงินประจําป ประกันสังคม

E-mail: -

4 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลล ขํากัด จําหนายรถ 1.พนักงานอะไหล 2 2 22 ปขึ้นไป ปวส ขึ้นไป 10,000 กองทุนสํารอง โบนัส การขึ้นเงินประจําป

46/2 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด 2.ที่ปรึกษาการขาย 20 20 23 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300 /วัน ทํางาน จันทร-เสาร

อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000 3.พนักงานรับรถ (แจงซอมรถ) 3 3 22 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 10,000 ประกันสังคม

โทร.038-386-691-9 4.ชางยนต 16 16 22 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 10

E-mail: Isuzu2006@gmail.com 5.พนักงานบัญชี 1 1 35 ปขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี 11

5 บริษัทบุญถาวรเซรามิค จํากัด สาขาพัทยา กระเบื้อง 1.พนักงานขายกระเบื้องและสุขภัณฑ 10 10 22 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป กองทุนสํารอง โบนัส การขึ้นเงินประจําป

88/8 ม.9 ต.หนองปรือ และสุขภัณฑ 2.แคชเชียร 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,500 ขึ้นไป ทํางาน จันทร-เสาร

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.พนักงานขอมูลคลังสินคา 1 1 21 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,500 ขึ้นไป ประกันสังคม

โทร. 038-142-330

E-mail: -
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6 บริษัท อาวไทยคลังสินคา จํากัด คลังสินคา 1.เจาหนาที่ IT Support 1 1 24-30 ป ปวส.- ป.ตรี 15,000 ปรับเงินเดือนรายป

ซ.ทาเรือแหลมฉบัง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20000 โบนัส ประกันกลุม

โทร. 033-044-800 ทองเที่ยวประจําป

E-mail. -

7 บริษัท อีสเทิรนฟดมิลล จํากัด ปลูกพืชเปน 1.เจาหนาที่สัตวบาล 5 5 24-45 ป ป.ตรี สัตวบาล 15,000 พี่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

19/4 ม.1 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี อาหารสัตร 2.เจาหนาที่บัญชี 5 5 24-45 ป ป.ตรี บัญชี 20,000 ประกันสังคม

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประสบการณทํางาน 2 ปขึ้นไป

โทร.038-277-401

E-mail. -

8 หางหุนสวนจํากัด สหกล ชลบุรี การขาย 1.พนักงานบัญชี 3 3 25-35 ป ปวส.บัญชี 9,500 โบนัส ประกันสังคม

66/17 ม.4 ต.เสม็ด รถบรรทุก66/17 ม.4 ต.เสม็ด รถบรรทุก

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. 038-381-103

E-mail. -

9 บริษัท อินดัสเตรียยล โปรเทคทีฟ โคติ้งส จํากัด ผลิตคอนกรีต 1.ชางปูนคอนกรีต 4 4 25-50 ป ม.6 ขึ้นไป 15,000 ปรับเงินเดือน  โบนัส 

179/9 ม.9 2.ชางปูน 30 30 18-60 ป ป.6 ขึ้นไป 330/วัน ประกันสังคม

 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20000 3.Worker 20 20 18-50 ป ป.6 ขึ้นไป 3335/วัน

โทร. 087-1387010

E-mail. -

10 หางหุนสวนจํากัด รุงโจน มิลเลนเนียม 20000 กอสรางที่พักอาศัย 1.เจาหนาที่ธุรการบัญชี 2 2 20-35 ป ปวส.ขึ้นไป 12,000 ปรับเงินเดือนประจําป

33/19 ม.3 ต.บานสวน 2.โฟรแมน 2 2 20-35 ป ปวส.ขึ้นไป 15,000 โบนัส

 อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกันสังคม

โทร. 038-192-152

E-mail. -
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11 บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จํากัด ผลิตเหล็กเสน 1.ชางอิเลคทรอนิคส 2 2 24-35ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 25,000-40,000 ประกันสังคม โบนัส โอที

98/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไมแดง 2.วิศวกรขาย/เจาหนาที่ขายปประจํา 10 10 23-35ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 20,000-30,000 สามารถทรแรงกดดันสูงได

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3.วิศวกรที่ปรึกษาการขาย/วิศวกรโยธา 10 10 25-35ปขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 10,000-40,000 ปรับเงินประจําป

โทร. 038-793135-7 4.เจาหนาที่ประจําคลังสินคา 3 3 20-35ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 12,000-15,000 มีประสบการณืดานงานกอสราง

E-mail. phitchanok@ktmt.co.th 5.ผูชวยผูจัดการฝายผลิต 2 2 20-35ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 40,000-60,000 จะพิจารณาเปนพิเศษ

12 รานอาหาร มอนิ่ง กลอร่ี รานอาหาร 1.แมครัว/ผูชวยแมครัวคนไทย 1 1 18ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 มีที่พักฟรี มีวันหยุดให

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อยูไกลตลาดสดศรีราชา

โทร.097-0500275 รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา

089-5474664 

13 ราน AV แซทเทิลไลท กลองรับสัญญาณ 1.ธุรการประชาสัมพันธ 3 3 35ปขึนไป ปวส.-ป.ตรี 10,000-15,000 มีที่พักใหฟรี

320 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสรอย 2.ผูชวยผูจัดการ 1 1 35ปขึนไป ปวส.-ป.ตรี 12,000-15,000

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.093-9587787

E-mail:-

14 พรรณวัฒน คลินิก คลินิก 1.พนักงานฝายขาย 5 5 25-35ป ไมจํากัดวุฒิ 25,000 ขึ้นไป มีประสบการณดสนงานขายจะ

775/11 ถ.เจตนจํานงค ต.บางปลาสรอย พิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 มีคาคอมมิสชั่น

โทร.038-284-506

E-mail:-

15 Superfast Technology (Thailand) ชิ้นสวนโลหะ 1.เจาหนาที่ Planning 2 2 24-35ป ปวส.-ป.ตรี 12,000-25,000 มีประสบการณไมนอยกกวา 3 ป

43/4 ม.4 ถ.บานสวน ซ.11 เคยผานงานประเภทโรงงาน

ต.หนองขางคอกอ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-798-587-8

E-mail: -

16 บริษัท มีดี เบสท เซอรวิส จํากัด จัดทําบัญชี 1.เจาหนาที่ลงที่บัญชี 6 6 20-28 ป ปวส.บัญชี 10,000 ประกันสังคม โบนัส โอที

79/833 ถ.แสนสุข ต.แสนสุข 2.พนักงานบัญชี 6 6 20-28 ป ปวส.บัญชี 10,000 ปรับเงินประจําป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ทํางาน จันทร - ศุกร

โทร. 038-389-418

E-mail. -
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17 บริษัท อา-ซุง (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตเคร่ืองจักร 1.พนักงาน R & D ชางเขียนแบบ 2 2 25-35 ป ปวส.- ป.ตรี 15,000 เพศชายตองผานการเกณฑทหาร

516 ม.6 ต.เขาคันทรง 2.ชางขัดแมพิมพ 2 2 25-35 ป ม.3 ขึ้นไป 13,000 ปรับเงินประจําป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ประกันสังคม โบนัส โอที

โทร. 038-389-418 ทดลองงาน 3 เดือน 

E-mail. -

18 บริษัท สุนทรธัญทรัพท จํากัด ขายสงออกขาว 1.เจาหนาที่ R & D โรงงานทําขนม 1 1 23-30 ป ปวส.- ป.ตรี 9,000 ปรับเงินประจําป

55 ม.1 ต.กุฎโงง 2.Graphic Designer 1 1 21-35 ป ปวส.- ป.ตรี 9,000 ประกันสังคม โบนัส โอที

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  20140 อาหารฟรี

โทร. 038-473-555 ทํางาน จันทร - เสาร

E-mail. -

19 บริษัท ศานติ กรีนแพค จํากัด ผลิตภัณฑแปรรูป 1.เจาหนาที่ฝายขาย 3 3 22-35 ป ปวส.- ป.ตรี 15,000 เพศชายตองผานการเกณฑทหาร

80/5,80/7 ซ.สามวา 2 ต.บางชัน ที่ทําจากกระดาษ 2.เจาหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑ 3 3 20-35 ป ปวส.- ป.ตรี 15,000 ปรับเงินประจําป80/5,80/7 ซ.สามวา 2 ต.บางชัน ที่ทําจากกระดาษ 2.เจาหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑ 3 3 20-35 ป ปวส.- ป.ตรี 15,000 ปรับเงินประจําป

อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510 ประกันสังคม โบนัส โอที

โทร. 029-064-957 มีตวามขยันอดทน

E-mail. - ทํางาน จันทร - เสาร

20 บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร จํากัด คาปลีกอุปกรณ 1.พนักงานชางเทคนิค (ตึกคอม พัทยา) 4 4 20-30 ป ปวช.- ป.ตรี 10,519 ประกันชีวิต

21 แขวงสนามบิน คอมพิวเตอร ปรับเงินประจําป

เขตดอนเมือง จ..กรุงเทพมหานคร 12120 มีความรูดาน IT

โทร. 027-912-000 ตอ 2308 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม

E-mail. -

21 บริษัท วราภรณ สมพงษ ฟูดส จํากัด รานอาหาร 1.พนักงานขาย ประจําสาขาเซนทรัลชลบุรี 10 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 9,000 ขึ้นไป ประกันสังคม โบนัส โอที

524/33 ถ.นครสวรรค แขวงสี่แยกมหานาค ปรับเงินประจําป

เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 คาเดินทาง

โทร. 022-815-694-5

E-mail. -
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22 บริษัท จีเอฟเอ คอรปอเรชั่น (ไทยแลนด) จํากัด รานกาแฟ 1.พนักงานประจําราน Coffee World 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 - 9,500 มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

431 ซ.ประดู 1 ถ.เจริญกรุง 107 สาขา เซนทรัลพัทยา ประกันชีวิต

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม สวนลดสําหรับพนักงาน

จ. กรุงเทพมหานคร 10120 มีใจรักงานบริการ

โทร. 026-887-360 มีความกะตืนรือลนในการทํางาน

E-mail. -

23 บริษัท เอ็ม ยู ไอ ไฟศาล จํากัด จําหนวยสินคา 1.พนักงานขาย สาขาชลบุรี 5 5 ไมเกิน 35 ปวส.- ป.ตรี 15,000 มีใบอนุญาติขับขี่

51/231 ม.2 ต.บางเขน อุตสาหกรรม คาเสื่อมราคา

อ.เมืองนนทบุรี จ.ชลบุรี 11000 ที่พัก โบนัส

โทร. 029-555-747 ทองเที่ยวประจําป

E-mail. - คาคอมมิสชั่น

24 บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รานมือถือ 1.ชางโทรศัพทมือถือ ประจําสาขาชลบุรี 10 10 31-35 ป ปวช.- ป.ตรี 11,000 - 13,000 เพศชายตองผานการเกณฑทหาร24 บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รานมือถือ 1.ชางโทรศัพทมือถือ ประจําสาขาชลบุรี 10 10 31-35 ป ปวช.- ป.ตรี 11,000 - 13,000 เพศชายตองผานการเกณฑทหาร

99/1 ม.4 ต.คลองเกลือ ปรับเงินประจําป

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประกันสังคม โบนัส โอที

โทร. 025-020-000 ตอ 65999 , 6774 มีตวามขยันอดทน

E-mail. - ทํางาน จันทร - เสาร

25 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด ผลิตอาหารสด 1.พนักงาน Part Time สาขาบางละมุง 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5,200 ประกันชีวิต

อาคารฟอรจูนทาวสชั้น ถ.รัชดาภิเษก 2.พนักงานขาย ประจําสาขาศรีราชา 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,100 ปรับเงินประจําป

แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กทม 10400 มีความรูดาน IT

โทร.026-421-162 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม

E-mail. -

26 บริษัท กูดกัฟ เวอรแนนท คอรปอเรชั่น จํากัด ตัวแทนจําหนวยทรู 1.เจาหนาที่การตลาด 20 20 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน ประกันสังคม โบนัส โอที

118/18 ต.หนองปรือ 2.ชางติดตั้ง 20 20 19 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน ปรับเงินประจําป

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 คาตอบแทนพิเศษจากการปฏิบัติงาน

โทร. 088-8758414, 0809090999

E-mail. -
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27 บริษัท รักษาความปลอดภัย โพเกรส ประกันภัย สงของทรัพทสิน 1.เจาหนาที่ประจํารถขนสง 20 20 21-47 ป ม.3 -ป.ตรี 10,000 มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

จํากัด 47/7 ชั้นที่ 3. ต.บานใหม มีคา 2.เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 20 20 21-47 ป ม.3 -ป.ตรี 10,000 ประกันชีวิต

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 สวนลดสําหรับพนักงาน

โทร. 025-628355 มีใจรักงานบริการ

E-mail. - มีความกะตืนรือลนในการทํางาน

28 บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร จํากัด ผลิตทองแดง 1.พนักงานขันรถโฟลคคลิฟท 5 5 18 ปขึ้นไป ม.6 - ปวช.เทียบเทา 9,100 มีใบผานการอบรมขับรถโฟลคลิฟท

700/45  ม.6 ถ.บางนาตราด กม.57 2.Security 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6 - ปวช.เทียบเทา 12,000-13,000 มีประสบการณดานโรงงาน 2 ปขึ้นไป

ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานฝายผลิต 20 20 18 ปขึ้นไป ม.6 - ปวช.เทียบเทา 9,100 สามารถทํางานเปนกะได

โทร.081-3774402 4.ชางซอมบํารุงไฟฟา 3 3 18 ปขึ้นไป ปวส.สาขากําลังไฟฟา 12,000-13,000 มีประสบการณดานความปลอดภัย

E-mail. Hr.recruit@orientalcopper.com 5.ชางซอมบํารุงเคร่ืองจักร 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส. สาขาเคร่ืองกล 12,000-13,000 เพศชายตองผานการเกณฑทหาร

29 บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด มารีน จํากัด ระบบสาธารณูปโภค 1.ชางเทคนิค 2 2 20 ปขึ้นไป ปวส.สาขาไฟฟา 12,000- 15,000 คาลวงเวลา ประกันสังคม 

69 ซอยออนนุช 64 ถ.ศรีนครินทร 2.ธุรการประสานงานโครงการ 1 1 20 ปขึ้นไป ปวส.- ป.ตรี 12,000 โบนัส ชุดยูนิฟอรม69 ซอยออนนุช 64 ถ.ศรีนครินทร 2.ธุรการประสานงานโครงการ 1 1 20 ปขึ้นไป ปวส.- ป.ตรี 12,000 โบนัส ชุดยูนิฟอรม

แขวงสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 ปรับเงินเดิอนประจําป

โทร. 023-220-222 ตอ 1501

E-mail. - 

30 คุณสมบัติ พรหมประโคน ขนสงสินคา 1.คนขับรถ 1 1 ไมเกิน 40 ป ไมจํากัด 13,000 มีใบอนุญาติขับขี่

อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร. 087-5955578

E-mail. -

31 คุณเอกกมล (บานสวนบุคคล) บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 9,000 อาหารฟรี

46 ถ.บางแสนสายลาง ต.แสนสุข 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.094-6624794

E-mail. -

32 บริษัท ทีที คอรปอเรชั่น จํากัด ผลิตเคร่ืองใชไฟฟา 1.พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 35 35 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 300/วัน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุม

222 ม.4 ต.หนองปลาไหล 2.พนักงานฝายผลิต 50 50 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 300/วัน เบี้ยขยัน ชุดยูนิฟอรม

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.พนักงานคลังสินคา 15 15 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 300/วัน อาหารฟรี 

โทร. 093-7563475 เงินชวยเหลือครอบครัว อื่นๆ

E-mail. - มีประสบการณรานคาปลีก 2 ปขึ้นไป
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33 บริษัท นารายณ อินเตอรเทรด จํากัด จําหนวยกระเปา 1.ผูชวยผูจัดการราน ประจําสาขาพัทยา 2 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 20,000 ขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษได

220/4 ม.4 ต.ปากเกร็ด  2.เจาหนาที่บริการลูกคา 5 5 18-35 ป ม.6 - ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป แจงหรือทวนเลขเปนอังกฤษได

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 3.เจาหนาที่แคชเชียร 5 5 18-35 ป ม.6 - ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ

โทร. 025-022-000 ตอ 152 4.เจาหนาที่ผูชวยขาย 5 5 18-35 ป ม.6 - ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

E-mail. Recuit@naraya.com

34 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.แมบาน 1 1 18-60 ป ไมจํากัดวุฒิ 7,200

333/2 ม.3 ต.เสม็ด 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-397451

E-mail. -

35 บริษัทในเครือ โชคชัย กรุป จําหนาย 1.พนักงานบัญชี 1 1 20-35 ป ปวช.บัญชี 12,000 เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

อาคารซีซีโฮมเซ็นเตอร 249 ม.6 ต.นาเกลือ วัสดุกอสราง 2.พนักงานขับรถสิบลอ 2 2 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 โอที อาคารซีซีโฮมเซ็นเตอร 249 ม.6 ต.นาเกลือ วัสดุกอสราง 2.พนักงานขับรถสิบลอ 2 2 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 โอที 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 3.พนักงานขับรถเทรลเลอรพวง 2 2 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ประกันสังคม 

โทร. 038-041-111 ตอ 137 4.พนักงานขับรถบรรทุก 2 2 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ที่พักฟรี

E-mail. - 5.ชางเทคนิค ระบบไฟฟา ประปา 2 2 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000

36 บริษัท บ-ีควิก จํากัด ศูนยบริการรถยนต 1.ชางยนต ประจําสาขาบายพาสชลบุรี 2 2 18-35 ป ปวช.-ปวส. 9,500-11,500 ปรับเงินเดือนประจําป

256 ชั้น 2 ม.3 ต.บางขุนทอง 2.ชางยนต ประจําสาขาเซนทรัลพัทยา 5 5 18-35 ป ปวช.-ปวส. 9,500-11,501 ประกันชีวิต

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 กองทุนทดแทน อื่นๆ

โทร.084-075-2329

E-mail. Monthathip.e@b-quik.com

37 บริษัท เซฟดีล จํากัด ผลิตยางลอรถ 1.พนักงานคลังสินคา 20 20 25-35 ป ปวส. ขึ้นไป 10,000

12/12 ม.12 ต.ทุงสุขลา 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร. 038-768-999 

E-mail. -
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38 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด เซลล จํากัด บริการ 1.พนักงาน ทรูชอป 15 15 22-30 ป ปวส.- ป.ตรี 14,000 ปรับเงินเดือนประจําป

221/19 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ โทรคมนาคม ประกันสังคม

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โบนัส

โทร. 090-9042820

E-mail. -

39 หางหุนสวน อีสเทิรน ไดมอน คราวน จํากัด บริการที่ปรึกษา 1.พนักงานบัญชี 10 10 20-50 ป ปวส. - ป.ตรี 12,000

436/8 ม.1 ต.บางละมุง การลงทุน

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 086-3139426

E-mail. -

40 บริษัท ไพโรจน (ทั้งซังฮะ) จํากัด ผลิตซอสและ 1.พนักงานฝายผลิต/ทั่วไป 10 10 18-30 ป ป.6 ขึ้นไป 9,500 เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

565 ซ.ทาเรือพลี ต.บางปลาสรอย เคร่ืองปรุงอาหาร ปรับเงินเดือนประจําป565 ซ.ทาเรือพลี ต.บางปลาสรอย เคร่ืองปรุงอาหาร ปรับเงินเดือนประจําป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกันสังคม

โทร. 038-275-512-3 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได

E-mail. - โบนัส

41 บริษัท เก็ตเตอร วัน อีควิปเม็นต จํากัด จําหนาย 1.พนักงานประกอบชิ้นสวน 20 20 20-40 ป ป.6 ขึ้นไป 450/วัน เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

377/188 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อุปกรณไฟฟา สามารถทํางานตางจังหวัดได

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ประกันสังคม

โทร. 086-3357621 เบี้ยเลี้ยง

E-mail. - โบนัส

42 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จํากัด (มหาชน) ผลิตถังตัวรถยนต 1.หัวหนาชาง Foreman 4 4 25-50 ป ปวส.ชางยนต 20,000 ทดลองงาน 3 เดือน 

265 ม.4 ต.เมืองเกา (ประจําศูนยซอมแหลมฉบัง) ปรับเงินเดือนประจําป

อ.เมืองเกา จ.ขอนแกน ประกันสังคม

โทร. 043-341-410, 043-341-412-8 โบนัส

E-mail. -
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43 บริษัท เอ็มอารพี เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ผลิตกลึงกัดใสโลหะ 1.วิศวกรผลิต 1 1 21-45 ป ปวส.- ป.ตรี 16,000 เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

88 ม.5 ต.เหมือง 2.วิศวกรทําสี ,พนทราย 1 1 21-45 ป ปวส.- ป.ตรี 16,000 ปรับเงินเดือนประจําป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.วิศวกรซอมบํารุง 1 1 21-45 ป ปวส.- ป.ตรี 16,000 ประกันสังคม

โทร. 038-399-333 4.วิศวกรจัดซ้ือ 1 1 21-45 ป ปวส.- ป.ตรี 16,000 สามารถใชโปรแกรม Auto Cad ได

E-mail. - 5.วิศวกรขาย 5 5 21-45 ป ปวส.- ป.ตรี 16,000 โบนัส

44 บริษัท สยามแก็ส แอนด ปโปรเคมีคัลล จํากัด จําหนายผลิตภัณฑ 1.พนักงานสงของ ประจําสาขาชลบุรี 10 10 18-45 ป ป.6 ขึ้นไป 350/วัน ที่พัก

(มหาชน) 553 อาคารเดอะพาราเดียม ชั้น 30 ปโตรเลียม ปรับเงินเดือนประจําป

ถ.ราชปรารถ แขวงมักกะสัน ประกันสังคม

เขตราชเทวี จ.กทม. 10400 มีใบขับขี่

โทร. 021-209-999 โบนัส

E-mail. -

45 บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด จําหนวยสินคา 1.ผูจัดการเขต (ชลบุรี) 3 3 24-40ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ปรับขึ้นเงินเดือนประจําป45 บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด จําหนวยสินคา 1.ผูจัดการเขต (ชลบุรี) 3 3 24-40ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ปรับขึ้นเงินเดือนประจําป

442 อาคารเบทเตอรเวย ถ.รามคําแหง อุปโภคบริโภค ประกันสังคม โบนัส

อ.สะพานสูง จ.กทม. 10240 คาคอมมิชชั่น 

โทร.029-170-000 รถยนตประจําตําแหนง

E-mail.- ทดลองงาน 4 เดือน

46 บริษัท เอ็น.วาย.รับเบอร จํากัด ผลิตน้ํายาง 1.ผูจัดการฝายบัญชี 1 1 30 ปขึ้นไป ปวส.บัญชี ขึ้นไป 11,500 มีประสบการณดานบัญชี

432 ม.5 ถ.ทางหลวงสายเกษตร 3245 2.หัวหนาบัญชีตนทุน 1 1 30 ปขึ้นไป ปวส.บัญชี ขึ้นไป ทดลองงาน 3 เดือน

ต.หนองใหญ อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี 20190 3.พนักงานขับรถ 1 1 25 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ สามารถขับรถใน กทม. ได

โทร.038-219-178 4.ชางเทคนิคเคร่ืองยนต 1 1 20 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป

5.เจาหนาที่ จป.วิชาชีพ 1 1 25 ปขึ้นไป จป.วิชาชีพ

47 บริษัท ทีแอลแอล โลจิสติกส จํากัด ขนสงสินคา 1.พนักงานธุรการ สาขาแหลมฉบัง 2 2 22-30 ป ปวส.ขึ้นไป 10,000 ปรับขึ้นเงินเดือนประจําป

162 ถ.หวยยอด ต.ทับเที่ยง โบนัส 

อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ประกันสังคม โบนัส

โทร.093-5842766

E-mail. Tll_offlaemchabung@yahoo.co.th
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48 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี ผลิตเคร่ืองดื่ม 1.พนักงานขาย 5 5 21-35 ป ปวส.- ป.ตรี 13,000 เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

700/338 ม.5 ต.ดอนหัวฬอ ปรับขึ้นเงินเดือนประจําป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โบนัส 

โทร. 038-458-635-45 ประกันสังคม โบนัส

E-mail. - กองทุนสํารอง อื่นๆ

49 บริษัท แอดวานซ ยูพีวีซี จํากัด ผลิตประตู 1.ชางอลูมิเนียม 10 10 20-60 ป ป.4 ขึ้นไป 300/วัน เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

114/5 ม.1 ต.ตะเคียนเตี้ย หนาตาง 2.พนักงานบัญชี 1 1 24-35 ป ปวส.- ป.ตรี 15,000 ทดลองงาน 2 เดือน

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ที่พัก

โทร. 081-6324762 ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป

E-mail. - ประกันสังงคม

50 บริษัท เอ็กซเฟรท สเปเชียลดี้ จํากัด จําหนายเคมีภัณฑ 1.เจาหนาที่ฝายผลิต 2 2 25-35 ป ม.3 ขึ้นไป 10,000 ทดลองงาน 3 เดือน 

424/19 ม.8 ต.บางพระ ทางอุตสาหกรรม 2.พนักงาน Sale 2 2 25-35 ป ปวส. - ป.ตรี 30,000 ปรับเงินเดือนประจําป424/19 ม.8 ต.บางพระ ทางอุตสาหกรรม 2.พนักงาน Sale 2 2 25-35 ป ปวส. - ป.ตรี 30,000 ปรับเงินเดือนประจําป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3.เจาหนาที่ IT 2 2 25-35 ป ปวส. - ป.ตรี 12,000 ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป

โทร.038-066-488 4.เจาหนาที่กราฟฟค 2 2 25-35 ป ปวส. - ป.ตรี 12,000 ประกันสังคม 

E-mail. - 5.พนักงานธุรการ 2 2 25-35 ป ปวส. ขึ้นไป 15,000 โบนัส

51 บริษัท แปซิฟค ฟลาวมิลล จํากัด ผลิตขาวจากแปง 1.พนักงานวิเคราะห 2 2 20-45 ป ปวส. -ป.ครี 12,000 ทดลองงาน 4 เดือน

688/9 ม.1 ต.หนองขาม 2.ชางไฟฟา 1 1 20-45 ป ปวส.- ป.ตรี ไฟฟา 12,000 ปรับเงินเดือนประจําป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ประกันสังคม

โทร. 038-340107

E-mail. -

52 บริษัท เอ็ม อาร พี เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ผลิตกลึงโลหะ 1.ผูจัดการแมชชีน 1 1 30-50 ป ปวส.- ป.ตรี 20,000 ประสบการณทํางาน 5 ป

88 ม.5 ต.เหมือง 2.วิศวกรผลิต 1 1 21-45 ป ปวส.- ป.ตรี 16,000 ปรับเงินเดือนประจําป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 3.ชางไฟฟา 4 4 21-35 ป ปวช. กําลังไฟฟา 11,000 คาตําแหนง คาน้ํามันรภ

โทร.038-399-333 4.Welding supervisor 1 1 35-50 ป ม.3 ขึ้นไป 15,000 คาโทรศัพท

E-mail. - สามารถใชโปรแกรม Auto Cad ได
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53 ศูนยคุมองชลบุรีพานทอง สถาบันสอน 1.ครูผูชวย ประจําสาขาพานทอง Part Time 2 2 18-35 ป ม.6 - ป.ตรี 45/ชม.

88/1 ม.2 ต.หนองกะขะ พิเศษ ประจําสาขาพานทอง

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร.099-1109585

E-mail. -

54 บริษัท ไพรม โพรดักส อินดัสตร้ี จํากัด ผลิต 1.หัวหนาสวนสโตร 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 15,000 ประกันสังคม

79/1 ม.4 ต.เกษตรสุวรรณ อาหารกระปอง 2.หัวหนาสวนชาง Seamer 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี สาขาเคร่ืองกล 15,000 โบนัส

อ.บอทอง จ.ชลบุรี 20270 3.หัวหนาแผนกบัญชีตนทุน 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาบัญชี 14,000

โทร.038-165-430-208 4.หัวหนาแผนกกอสราง 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000

E.mail. recube@primeproducts.co.th 5.เจาหนาที่เขียนแบบ (Draftman) 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.- ป.ตรี 15,000

6.เจาหนาที่โลจิสติกส 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาโลจิสติกส 13,000

55 บริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด จําหนาย 1.พนักงาน programmer 2 2 ไมเกิน30ป ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร 15,000 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ55 บริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด จําหนาย 1.พนักงาน programmer 2 2 ไมเกิน30ป ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร 15,000 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

173/2 ม.5 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง ชุดชั้นใน 2.พนักงานบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี สาขาบํญชี 12,000 ขึ้นไป โบนัส

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.พนักงานขับรถ 1 1 25 ปขึ้นไป ไมจํากัด 9,000 ขึ้นไป เงินกูสหกรณ

โทร.038-480-666 ประกันสังคม

E-mail. -

56 บริษัทสระบุรีเทคนิคคอนกรีต จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.เจาหนาที่บุคคลโรงงาน 5 5 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป อาหารฟรี

999 ม.5 ต.หนองไผแกว คอนกรีต 2.เจาหนาที่บัญช/ีการเงิน 5 5 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป ชุดยูนิฟอรม

 อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 3.พนักงานธุรการ 5 5 18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส. 12,000 ขึ้นไป ตรวจสุขภาพประจําป

โทร.038-056-311,059-3419830 4.พนักงานควบคุมคุณภาพ 5 5 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป ประกันอุบัติเหตุ 

E-mail. - 5.พนักงานพัสดุ 5 5 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป ประจําสุขภาพ

6.พนักงานภาคสนาม 5 5 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

7.พนักงานซอมบํารุง 5 5 18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส. 9,000 ขึ้นไป เบี้ยเลี้ยง

8.วิศวกรโรงงาน 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป ทองเที่ยวตางประเทศ

9.เจาหนาที่ จป.วิชาชีพ 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป โบนัส อื่นๆ
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57 สามมุข เทอเรส คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพท 1.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 20 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 9,000 ประกันสังคม

21 ถ.เลียบเขาสามมุข ต.แสนสุข 2.ชางไฟฟา 1 1 26 ปขึ้นไป ปวช.สาขาชางไฟฟา 12,000 โอที ชุดยูนิฟอรม

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.038-191-772

E.mail. Sammuk-terrace@hotmail.com

58 บริษัท เอนิตา (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตผลิตภัณฑ 1.พนักงานเย็บจักร 20 20 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 300 บาทขึ้นไป คาอาหาร คาน้ํามันรถ

ม.14 ซ.วัดชองมะเฟอง ต.หนองรี สิ่งทอ 2.ครูสอนเย็บ 5 5 25 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป เบี้ยขยัน คาฝมือ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20170 โบนัส รถรับสง อื่นๆ

โทร.038-665700

E-mail.tanawat.thong@anita.net

59 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หนวยงานรัฐ 1.เจาหนาที่ประสานงานดานภาษากัมพูชา 1 1 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15,000 ตามกฎหมาย

จังหวัดชลบุรี 18/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา 2.เจาหนาที่ประสานงานดานภาษาเมียนมา 1 1 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15,000จังหวัดชลบุรี 18/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา 2.เจาหนาที่ประสานงานดานภาษาเมียนมา 1 1 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15,000

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.038-311-305

E-mail. -

60 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4 4 20-35 ป ปวช.ขึ้นไป ตามกฎหมาย

101/10 ม.1 ต.เสม็ด 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร. 038-282-244

E-mail. -

61 กรมที่ดินจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.วิศวกรรังวัดปฎิบัติการ 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000-16,500 ตามกฎหมาย

76 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสรอย 2.นายชางรังวัดปฎิบัติการ 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 9,400-10,340

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.นายชางรังวัดปฏิบัติการ 4 4 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 11,500-15,650

โทร.021-439--084 4.เจาพนักงานเค่ืองคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 11,500-12,650

http://dol.job.thai.com 5.เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 11,500-12,650
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62 บริษัท พีโอแอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด บริการซอมรถ 1.พนักงานขับรถโฟลคลิฟท 4 4 20-30 ป ม.3 -ปวส. 320/วัน เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

591/15 ม.1 ถ.เทพารักษ โฟลคลิฟท ประจําสาขาศรีราชา ที่พัก

อ.เมืองสมุทรปรากร จ.สมุทรปราการ 10270  โบนัส 

โทร.021-064-626 ประกันสังคม

E-mail. -

63 บริษัท เซ็นทรัล ไอที แอนด ซิเคียวริตี้ จําหนายและติดตั้ง 1.ชางเทคนิค กลองวงจรปด 10 10 ไมจํากัด ปวช.ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป

ซิสเต็มส จํากัด 4/222 ม.10 ถ.สุขุมวืท กลองวงจรปด 2.ชางเทคนิคคอมพิวเตอร 5 5 ไมจํากัด ปวช.ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.พนักงานขาย 5 5 ไมจํากัด ปวช.ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป

โทร.089-4454199

E-mail. -

64 บริษัท สหพัฒนอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) บริการ 1.วิศวกรโยธา 1 1 ไมเกิน35ป ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 9,000 ขึ้นไป

999 ม.11 ต.หนองขาม ดานการลงทุน 2.วิศวกรไฟฟา 1 1 ไมเกิน35ป ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา 9,000 ขึ้นไป999 ม.11 ต.หนองขาม ดานการลงทุน 2.วิศวกรไฟฟา 1 1 ไมเกิน35ป ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา 9,000 ขึ้นไป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.เจาหนาที่เทคนิคโยธา (ชางสํารวจ) 1 1 ไมเกิน30ป ปวส. สาขาชางสํารวจ 9,000 ขึ้นไป

โทร.038-480-444 4.เจาหนาที่ 3D Visualization 1 1 25-30ป ปวช.ขึ้นไปสาขาสถาปตย 9,000 ขึ้นไป

E-mail.amornrat@spi.co.th

65 บริษัท เซนทรัล วัตสัน จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงานประจําราน สาขาเซนทรัลชลบุรี 5 5 18-32 ป ม.6 หรือ ปวช. 9,500 เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

อาคารสิรินรัตน ชั้น5 3388/23-24 อุปโภคบริโภค 2.พนักงานประจําราน สาขาตึกคอมชลบุรี 5 5 18-32 ป ม.6 หรือ ปวช. 9,500 มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป

ถ.พระราม4 จ.กทม 10110 3.พนักงานประจําราน สาขาบิ๊กซีพัทยาเหนือ 10 10 18-32 ป ม.6 หรือ ปวช. 10,700 เบี้ยขยัน โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

โทร.026-652-001-3 ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต 

E.mail. - สวนลดพนักงาน คาเปาหมาย 

ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

66 บริษัท นิวสตาร มาเก็ตติ้ง จํากัด จําหนายอุปกรณ 1.พนักงาน PC True Vision 20 2 25-35 ป ม.6 ขึ้นไป 14,000 ขึ้นไป ประกันสังคม

17/70 แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อิเลคทรอนิกส

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร.025-752-850 

http://www.newstarmarketing.co.th

Page 13

mailto:E-mail.amornrat@spi.co.th
http://www.newstarmarketing.co.th/


ชาย หญิง

ไม
ระ

บุประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ

67 บริษัท อยูธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด บริการสินเชื่อ 1.เจาหนาที่ประจําเคารเตอรสินเชื่อ 4 4 20 ปขึ้นไป ม.6 - ป.ตรี 11,000 ขึ้นไป ประกันสังคม 

87/1 อาคารแคปปตอล ทาวสเวอร ชั้น5 Tesco Visa Card สาขาพัทยา คารักษาพยาบาล 

ถ.วิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน 2.เจาหนาที่ประจําเคารเตอรสินเชื่อ 4 4 20 ปขึ้นไป ม.6 - ป.ตรี 11,000 ขึ้นไป ประกันชีวิตกลุม 

จ.กทม. 10330 Tesco Visa Card สาขาบางประกง ปรับเงินเดือนประจําป อื่นๆ

โทร.026-278-900

E-mail.Nipon.yodprong@krungsri.com

68 บริษัท คิวมิกซ ซัพพลาย จํากัด จําหนายคอนกรีต 1.พนักงานควบคุมคุณภาพ 2 2 20-32 ป ปวช.ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป

89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น8 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เบี้ยเลี้ยง คาโทรศัพท 

เขตดินแดง จ.กทม. 10400 คารักษาพยาบาล 

โทร.020-227-800 ประกันอุบัติเหตุ โอที

E-mail. - คาน้ํามัน คาเสี่ยงภัย อื่นๆE-mail. - คาน้ํามัน คาเสี่ยงภัย อื่นๆ

69 บริษัท เซ็นจูร่ี ทเวนตี้วัน พรอพเพอรตี้ เอมส อสังหาริมทรัพท 1.ชางซอมบํารุง ประจําพัทยา 6 6 25-45 ป ปวช. - ป.ตรี 13,000 ขึ้นไป มีประสบการณดานชางระบบโดยตรง

จํากัด 442/2 ถ.ลาดพราว แขวงจอมพล สามารถเร่ิมงานไดทันที

เขตจตุจักร จ.กทม. 10330 ประกันสังคม กองทุนเงินกูยืม

โทร.081-809-9709 โบนัส อื่นๆ

E-mail. -

70 บริษัทบางกอก เมทัลเครท จํากัด ผลิตชิ้นสวน 1.พนักงานทั่วไป 10 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 350/วัน คาเดินทาง คาอาหารฟรี

429/3 ม.7 ต.คลองกิ่ว ยานยนต ที่พัก เบี้ยขยัน โบนัส

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220

โทร.027-065-055

E-mail. -

71 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด จําหนายสินคา 1.Personel Manager 30 30 23-35 ป ป.ตรี 23,500-30,000ข้ึนไป มีประสบการณอยางนอย 1 ปขึ้นไป

629/1 ถ.นวมินทร แขวงนวลจันทร อุปโภคบริโภค 2.ผูจัดการสาขาทุกรูปแบบธุรกิจ 80 80 23-40 ป ป.ตรี 23,500-80,000ข้ึนไป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัส

เขตบึงกลุม จ.กทม. 10230 3.ผูชวยผูจัดการสาขาทุกรูปแบบธุรกิจ 150 150 18-35 ป ป.ตรี 16,500-40,000ข้ึนไป ประกันสุขภาพ ประกันสังคม 

โทร.027-979-000 ตอ 4510 4.พนักงานประจําสาขา 50 50 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,950 ขึ้นไป กองทุนทดแทน อื่นๆ

E-mail.- (ทุกตําแหนงประจําเขตชลบุรี)
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72 รานกาแฟและขนมหวานชูการ ฮัท รานอาหาร 1.กุก 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 9,000 ขึ้นไป โอที ทิป 

207/4 ม.3 ถ.นารถมนตเสวี ต.เสม็ด 2.ผูชวยกุก 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 9,000 ขึ้นไป เบี้ยขยัน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานชงกาแฟ 2 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 9,000 ขึ้นไป

โทร.089-4956585 , 081-8370184 4.พนักงานเสริฟ 2 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 9,000 ขึ้นไป

E-mail.-

73 บริษัท ซุปเปอรฟาสท เทคโนโลยี ผลิตอุปกรณ 1.New project 5 5 25 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 12,000-20,000 ประสบการณตรงสายงาน 3 ปขึ้นไป

(ประเทศไทย) จํากัด อิเลคทรอนิค 2.พนักงาน IPQC 5 5 25 ปขึ้นไป ม.6-ปวส. 9,000 เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

43/4 ม.4 ต.หนองขางคอก 3.พนักงาน Wire cup 5 5 25 ปขึ้นไป ม.3-ปวช. 300/วัน โอที 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 4.QA Asstmanager 5 5 25 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 35,000-45,000

โทร.038-798-057-8

E-mail.chalermpol.d@superfast.co.th

74 บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด จําหนายรถยนต 1.ที่ปรึกษาการขาย 10 10 21 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหารแลว74 บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด จําหนายรถยนต 1.ที่ปรึกษาการขาย 10 10 21 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

25/32-25/33 ม.3 ต.บานสวน เชฟโลเลต 2.เจาหนาที่การตลาด 5 5 21 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ประกันสังคม มีใบขับขี่

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โบนัส 

โทร.038-641888 ตอ 110

E-mail. -

75 บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนต จํากัด จําหนาย 1.Sale Engineer สาขาชลบุรี 1 1 23-30 ป ป.ตรี 16,000 ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

549/9 ถ.ออนนุช แขวงประเวศ สินคาอุตสาหกรรม เบี้ยขยัน ปรับเงินประจําป

เขตประเวศ จ.กทม. 10250 เบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง 

โทร.027-438-888 ประกันอุบัติเหตุ คาน้ํามัน

E.mail. - คาโทรศัพท อื่นๆ

76 หางหุนสวนจํากัด รุงโรจน รุงเรือง 2002 อสังหาริมทรัพท 1.โพรแมนคุมงานกอสราง 2 2 ไมจํากัด ปวส.ขึ้นไป 23,000 เงินเดือนพิเศษ 

377/73-74 ม.2 ต.สุรศักดิ์ เบี้ยขยัน 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.089-4949493

E.mail. -
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77 บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ จํากัด บริการหา 1.พนักงาน PC สาขาพัทยา 1 1 20-30 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 - 15,000

43 ไทยซีซีทาวสเวอร ชั้น 15 หอง 155 พนักงาน

แขวนยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120

โทร.026-723-838

E.mail.info@humanaliance.co.th

78 บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด บริการ 1.พนักงานติดตั้งระบบ สาขาพัทยา 5 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน คารักษาพยาบาล 

142 อาคารทูแปซิฟกเพลส ชั้น20 ระบบน้ําประปา ประกันอุบัติเหตุ

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กทม 10110 โบนัสประจําป อื่นๆ

โทร. 026-530-438-9

E-mail. -

79 บริษัทสยามคาสทไนลอน จํากัด ผลิตเคร่ืองกรองน้ํา 1.พนักงาน PC/ธุรการ สาขาชลบุรี 1 1 20 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ปรับเงินเดือนประจําป 

26/7 ม.4 ถ.สามโคกเสนา ต.โคกชาง ประกันสังคม โบนัส 26/7 ม.4 ถ.สามโคกเสนา ต.โคกชาง ประกันสังคม โบนัส 

อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190 คาน้ํามัน คาเสื่อมราคา อื่นๆ

โทร.029-788-856 ตอ 218

E-mail. -

80 บริษัทซีพี รีเทลลิงค จํากัด รานกาแฟ 1.พนักงานรานกาแฟ สาขาบายพาสพัทยา 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,500 - 15,000 โบนัสประจําป

159/30 ม.3 ซอยวิภาวดี 62 แขวงบางเขน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เขตหลักสี่ จ.กทม. 10210 ประกันชีวิต ประกันสังคม อื่นๆ

โทร.027-926-800

E-mail. -

81 บริษัทกรุงไทยออพติค จํากัด จําหนายแวนตา 1.พนักงานแนะนําสินคา สาขาพัทยา 5 5 18-35 ป ปวช.- ป.ตรี 11,194 ขึ้นไป กองทุนทดแทน

1563 อาคารดีพลัส ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา 2.ชางตรวจวัดสายตา สาขาพัทยา 5 5 18-35 ป ปวช.- ป.ตรี คาลวงเวลา

เขตวังทองหลาง จ.กทม. 10310 คาคอมมิชชั่น

โทร. 025-304-155 ตอ 113 สวนลดซ้ือสินคา อื่นๆ

E-mail. -
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82 บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด รานสะดวกซ้ือ 1.ผูจัดการราน สาขาพานทองชลบุรี 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 11,000-15,000 โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

90 อาคารไซเบอรเวิรลด ชั้น33 ถ.รัชดาภิเษก ที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง 

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง จ.กทม.10310 ประกันสังคม อื่นๆ

โทร.021-683-377, 021-683-388

E-mail. -

83 บริษัท ดร.ปริญญา กรุป จํากัด คลินิก 1. พนักงานขาย ประจําสาขาเชียงใหม 1 1 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 20,000 ขึ้นไป ประสบการณงานขายอยางนอย 1 ป

80/119 ม.3 ต.บานสวน เสริมความงาม 2. พนักงานขาย ประจําสาขาระยอง 3 3 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 20,000 ขึ้นไป รักงานขาย รักงานบริการ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.ผูจัดการ ประจําสาขาระยอง 1 1 20 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 30,000 ขึ้นไป ทํางานภายใตแรงกดดันได

โทร. 092-2799193 พิจารณาคนที่แนบรูปมาเทานั้น

E-mail. Hrm_dep@patparnya.com มีภาวะความเปนผูนํา

84 บริษัท บานริก จํากัด เชาอุปกรณ 1.พนักงาน Backstage สาขาพัทยา 10 10 ไมเกิน 35ป ม.3 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป โบนัส 

18/4  ซ.111 แยก 12 ถ.นวมินทร ฉายภาพยนตร ทองเที่ยวประจําป 18/4  ซ.111 แยก 12 ถ.นวมินทร ฉายภาพยนตร ทองเที่ยวประจําป 

แขวงนวมินทร เขตบึงกลุม จ.กทม. 10240 เบี้ยขยัน

โทร. 088-2047371

E-mail. -
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