
ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

1029 175 82 769

1 บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด ผลิตชุดชั้นในสตรี 1.พนักงาน Programmer 2 2 ไมเกิน 30ป ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร 15,000 ขึ้นไป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัส

173-2 ม.5 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง 2.พนักงานบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป เบี้ยขยัน อื่นๆ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม 50 50 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 500/วัน

โทร.038-480-666

E-mail.-

2 หางหุนสวนจํากัด ปณณนรี ดีเวลลอปเมนท โรงแรม 1.แมบาน 5 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 320/วัน รักความสะอาด รักงานบริการ

95/1 ซ.เรืองอราม ต.ดอนหัวฬอ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.094-478-0174

E-mail.-

3 บริษัท มัลติโซลูชั่น เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ผลิตเคร่ืองจักร 1.แมบาน 1 1 30-40 ป ป.6 ขึ้นไป 300/วัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

123/2 ม.4 ต.มาบโปง   ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร.038-452-577

E-mail. churairatfu@gmail.com

4 สํานักงานชางรังวัดเอกชน ทะเลเซอรเวย งานสํารวจที่ดิน 1.ชางรังวัด,ผูชวยชางรังวัด 4 4 18-32 ป ไมจํากัด 350-400 /วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

225/215 หมูบานพฤษา 89 ม.2 โบนัส ประกันสังคม 

ซ.โรงเรียนแมร่ี ถ.เศรษฐกิจ ต.บานสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.094-736-1905

E-mail. kochaiyasong@gmail.com

จํา
นว

น เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ตําแหนงงานวาง

ประจําเดือนธันวาคม 2559

โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

ลํา
ดับ

ที่

ชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ตําแหนงงาน
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ชาย หญิง
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จํา
นว
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ที่

ชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ตําแหนงงาน

5 บริษัท เอ็กซเพิรท สเปเชียลตี้ จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.Graphic Design 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป โอที โบนัส คาที่พัก เบี้ยขยัน

424/19 ม.8 ต.บางพระ เคมีภัณฑ 2.ผูจัดการโรงงาน 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3.Sale อุตสาหกรรม 3 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 13,000-30,000

โทร.038-066-488,095-960-0166 4.พนักงานขายประจําภาคตะวันออก 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 13,000-30,000

E-mail. info@aerosolasia.net

6 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงานขาย สาขาบิ๊กซี พัทยาเหนือ 10 10 18-32 ป ม.6 ขึ้นไป 9,500 ขึ้นไป เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

อาคารสิรินทรรัตน ชั้น 5 3388/23-24 อุปโภคบริโภค 2.พนักงานขาย สาขาแปซิฟคปารค ศรีราชา 5 5 18-32 ป ม.6 ขึ้นไป 9,500 ขึ้นไป เบี้ยขยัน คาเปาหมาย โบนัส

ถ.พระราม 4 กทม. 10110 3.พนักงานขาย สาขาโลตัส บานบึง ชลบุรี 3 3 18-32 ป ม.6 ขึ้นไป 9,500 ขึ้นไป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อื่นๆ

โทร.026-652-001-3 ตอ 2020

E-mail. sathapornsu@watson.co.th

7 บริษัท เจ.ไอ.บ.ีคอมพิวเตอร กรุป จํากัด จําหนายอุปกรณ 1.พนักงานขาย  5 5 22-32 ป ม.6 ขึ้นไป 10,500 คาคอมมิชชั่น ประกันสังคม

21 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน คอมพิวเตอร ชุดยูนิฟอรม ประกันชีวิต

เขตดอนเมือง กทม. 12120 เบี้ยเลี้ยง ปรับเงินเดือนประจําป อื่นๆ

โทร.027-912-000 ต 2308

E-mail.-

8 บริษัท ซูกิชิ อินเตอรกรุป จํากัด รานอาหาร 1.พนักงานบริการ/เสิรฟ ประจํารานซูกิชิ 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 11,000 ขึ้นไป ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 

132/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงบางบอน สาขาโลตัส พัทยาใต ชลบุรี ตรวจสุขภาพประจําป โบนัส 

เขตประเวศ กทม. 10250 ชุดยูนิฟอรม พักรอน อื่นๆ

โทร.092-281-0053 

E-mail. Hr_recruitment@sukishigroup.com

9 บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จํากัด จัดหาพนักงาน 1.Desk Side Support ประจําชลบุรี 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร 15,000-18,000 ประกันสุขภาพ ประกันสังคม โบนัส

388 ชั้น 16 อาคารเอสพี ถ.พหลโยธิน คาตอบแทนพิเศษ โอที อื่นๆ

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทร.026-192-161

E-mail. Jirath.b@profesional-one.com
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10 หมูบานมณีรินทรกรีนพารค อางศิลา อสังหาริมทรัพย 1.เจาหนาที่ประจําสํานักงานนิติบุคคล 1 1 25-35 ป ปวช. ขึ้นไป 9,500 ขึ้นไป สามารถเร่ิมปฏิบัติงานไดตั้งแตเดือน

ม.5 ต.เสม็ด มกราคม 2560 เปนตนไป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 สามารถใชโปรแกรมสํานักงานไดดี

โทร.081-991-5836 มีพาหนะสวนตัว 

E-mail. greenpark@gmail.com

11 บริษัท เอ็กโซติค ฟูด จํากัด (มหาชน) ผลิต 1.แมบาน 1 1 25-40 ป ไมจํากัด 11,500 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

49/42 ม.5 ต.ทุงสุขลา อาหารสําเร็จรูป ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจําป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

โทร.081-996-8945 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อื่นๆ

E-mail. hr@exoticfoodthailand.com

12 บริษัท เอชอารเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด ผลิต 1.เจาหนาที่บัญชี 5 5 20-35 ป ปวส. ขึ้นไป 12,000 คาอาหาร คารถ โบนัส

ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางทราย โปรแกรมสําเร็จรูป 2.Sale and Support 5 5 20-35 ป ปวส. ขึ้นไป 12,000 ประกันสังคม

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานฝายบุคคล 5 5 20-35 ป ปวส. ขึ้นไป 12,000

โทร.038-288-893 4.เจาหนาที่ธุรการ 5 5 20-35 ป ปวส. ขึ้นไป 12,000

E-mail. sales@hrm.co.th

13 บริษัท เมเจอรโบวล กรุป จํากัด บริการ 1.ผูจัดการสาขา 50 50 25-35 ป ป.ตรี ขึ้นไป 16,000 ขึ้นไป ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

1839/1-6 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว โรงภาพยนต 2.หัวหนาแผนก 50 50 23-30 ป ป.ตรี ขึ้นไป 14,000 ขึ้นไป ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

เขตจตุจัก กทม. 10900 3.พนักงานบริการ 50 50 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป สวนลดพิเศษสําหรับพนักงาน

โทร.025--155-300 ตอ 223 4.เจาหนาที่ธุรการ/การเงิน 20 20 20-35 ป ป.ตรี ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป ทุนการศึกษาบุตร โบนัส 

E-mail. kanokpornsri@majorcineplex.com 5.เจาหนาที่หองฉาย-ชางเทคนิค 20 20 20-35 ป ปวส. ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

6.กุก/ผูชวยกุก 10 10 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป คารักษาพยาบาล 

7.เจาหนาที่ศูนยการคา 20 20 20-35 ป ม.6 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป ตรวจสุขภาพประจําป อื่นๆ

ทุกตําแหนงประจําชลบุรี

14 บริษัท ธารประเสริฐ จํากัด รับเหมากอสราง 1.วิศวกรโยธา 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาวิศวกรโยธา 20,000 โบนัส ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ

305/35 ม.5 ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.038-337-941

E-mail. tonprasert2009@hotmail.com
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15 บริษัท นําธุรกิจ จํากัด จําหนายเคร่ืองดื่ม 1.พนักงานขาย 15 15 20-35 ป ปวช. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป คาคอมมิชชั่น โบนัส

123 ม.2 ต.บานสวน 2.เจาหนาที่การเงิน 3 3 22-35 ป ป.ตรี สาขาบัญชี 14,200 คารักษาพยาบาล

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 สามารถขับรถยนตได

โทร. 038-287-268-9 และมีใบอนุญาติขับขี่

E-mail. Bussadee.i@sales.thaibev.com

16 บริษัท กั๋วหลิน (ไทยแลนด) จํากัด 1.พนักงานสโตร 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 300/วัน คาอาหาร คาเดินทาง คากะ

89 ม.1 ต.บานเกา 2.พนักงานฝายผลิต 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 300/วัน เบี้ยขยัน โบนัส ชุดพนักงาน

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3.QC 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 300/วัน

โทร.038-744-125-7 ตอ 12 4.QA Customer service 1 1 23-35 ป ปวส. ขึ้นไป 10,000-12,000

E-mail. hr@kuaoleng.com

17 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) จําหนายสินคาไอที 1.พนักงานขายผลิตภัณฑ Apple 1 1 20-32 ป ม.6 ขึ้นไป 10,000-25,000 ประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

2545 ถ.เพชรบุรี (แยกคลองตัน) ประจําราน Banana สาขาโลตัส อมตะนคร ประกันสังคม โบนัส ชุดยูนิฟอรม

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 ปรับเงินเดือนประจําป คาเดินทาง

โทร.027-145-777 ตอ 5565,5564 คาคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง อื่นๆ

E-mail. Hr_job@comseven.com

18 บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท จํากัด จําหนายสินคา 1.Sale Engineer ประจําชลบุรี 1 1 23-30 ป ป.ตรี สาขาไฟฟา 16,000 ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

549/9 ถ.ออนนุช แขวงประเวศ อุตสาหกรรม เบี้ยขยัน ปรับคาจางประจําป

เขตประเวศ กทม. 10250 เบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ

โทร.027-438-888 คาน้ํามัน คาโทรศัพท 

E-mail.- คาคอมมิชชั่น อื่นๆ

19 บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริการเทคโนโลยี 1.ชางเทคนิค (โครงขายสาย Cable) 2 2 20-30 ป ปวส. ไฟฟา 12,000-16,000 โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป 

(มหาชน) 200 ชั้น M ม.4 ถ.แจงวัฒนะ การสื่อสาร ประจําชลบุรี คารักษาพยาบาล ประกันสังคม 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประกันอุบัติเหตุ คาทําฟน

โทร.021-003-150 ชุดฟอรมพนักงาน อื่นๆ

E-mail. Recruit@jasmine.com
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20 บริษัท นิธิตา จํากัด จําหนายเสื้อผา 1.เจาหนาที่ฝายทรัพยากรบุคคล 1 1 20-30 ป ปวช. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป คาคอมมิชชั่น โอที ชุดยูนิฟอรม 

200-202 ถ.พลับพลาไชย ปรับเงินเดือนประจําป ประกันสังคม 

แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย

กทม. 10100

โทร.022-222-654,091774-3187

E-mail. Hr_nt@nitita.co.th

21 บริษัท วิชชากร จํากัด ที่ปรึกษาดาน 1.วิศวกรโครงสราง ประจําชลบุรี 7 7 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาวิศวกรโยธา 50,000 ประกันสังคม โบนัส 

7/38-40 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย วิศวกรรม สังสรรคประจําป อื่นๆ

เขตบางเขน กทม. 10220

โทร. 029-728-899

E-mail. wskthai@gmail.com

22 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตนหลิว สถาบันศึกษา 1.คนสวน 1 1 20-50 ป ป.6 ขึ้นไป 8,000 ปรับเงินเดือนประจําป ประกันสังคม 

127 ม.5 ต.เหมือง อาหารกลางวัน ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.093-154-6336

E-mail. Admission.tik@gmail.com

23 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด จําหนาย 1.พนักงานขาย 10 10 25-45 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

92/10 ม.10 ต.หนองขาม วัสดุกอสราง ประกันสังคม คารักษาพยาบาล 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

โทร.033-000-100 

E-mail. -

24 บริษัท แอปโก ออโตบอดี้ แอนด ดายส จํากัด ผลิตชื้นสวนรถยนต 1.พนักงานทั่วไป 1 1 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ปรับเงินเดือนประจําป ประกันสังคม 

38/4 ม.3 ต.หนองซํ้าซาก อาหารกลางวัน คากะ เบี้ยขยัน 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 ชุดยูนิฟอรมพนักงาน อื่นๆ

โทร.038-476-667-71

E-mail. Pudjeeb_s@hotmail.com
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25 บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด รานกาแฟ 1.พนักงานขาย 10 10 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 10,500 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

209/1 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ และเบเกอร่ี ประกันสังคม 

เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร.022-615-363

E-mail. Hr_recruit2@goldendonuts.co.th

26 บริษัท ฟลเตอรมารท จํากัด จําหนาย 1.พนักงานบริการ       สาขาแหลมฉบัง 1 1 20 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 300/วัน คาเสื่อมรถยนต คาน้ํามัน 

16/98 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ เคร่ืองกรองน้ํา 2.พนักงานบริการ       สาขาพัทยาเหนือ 1 1 20 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 300/วัน คาใบงานการติดตั้ง อื่นๆ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.พนักงานขาย/ธุรการ สาขาพัทยาเหนือ 1 1 20 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,000/วัน

โทร.02-978-8856 ตอ 219 4.พนักงานบริการ       สาขาจอมเทียม พัทยา 1 1 20 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 300/วัน 

E-mail. - 5.พนักงานบริการ       สาขาศรีราชา 1 1 20 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 300/วัน 

6.พนักงานขายธุรการ   สาขาศรีราชา 1 1 20 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 300/วัน 

27 ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา หนวยงานรัฐ 1.พนักงานขับรถ 1 1 20-45 ป ม.3 ขึ้นไป 16,100 ปรับเงินเดือนประจําป คาเชาบาน

สภากาชาดไทย 1 ม.4 ต.บางพระ 2.เจาหนาที่ปฎิบัติการ ฝายผลิต 10 10 ไมเกิน 35ป ม.3 ขึ้นไป 11,500 ขึ้นไป คารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาบุตร

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3.นักวิทยาศาสตรการแพทย/เภสัชกร 1 1 20-40 ป ป.ตรีสาขาเภสัชศาสตร 22,000 อาหารกลางวัน ชุดพนักงาน 

โทร.038-190-123 ตอ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อื่นๆ

www.redcross.or.th

28 บริษัท ชินแพค จํากัด ผลิตกลองโลหะ 1.Production Staff 1 1 23-35 ป ป.ตรี สาขาวิศวกรรม 15,000 ขึ้นไป เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

นิคมอมตะนคร 700-365 ม.6 2.พนักงานขับรถโฟลคลิฟ 5 5 23-35 ป ม.3 ขึ้นไป 312/วัน คาอาหาร เบี้ยขยัน คากะ 

ถ.บางนา-ตราด ต.หนองไมแดง 3.พนักงานฝายผลิต 10 10 23-35 ป ม.3 ขึ้นไป 312/วัน คาเดินทาง คากันดาร ประกันสังคม

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อื่นๆ

โทร.038-458-706-9

E-mail. F_saowaros@shinpack.co.th

29 บริษัท สแกน สยาม บริการ จํากัด จําหนายอะไหล 1.Mechanic ประจําศูนยแหลมฉบัง 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป มีประสบการณการซอมบํารุงหัวลาก

999/19 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 รถทั่วไป รถบัสอยางนอย 2 ปขึ้นไป

ต.บางโฉลง อ.บางพลี สามารถเขาใจคูมือภาษาอังกฤษได

จ.สมุทรปราการ 10540 ใชคอมพิวเตอรทํางานเบื้องตนได

โทร.027-699-200 ตอ 209,208 โบนัส ประกันสังคม 

E-mail. Sthrecruitment@scania.com ปรับเงินเดือนประจําป อื่นๆ

Page 6



ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

จํา
นว

น เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ลํา
ดับ

ที่

ชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ตําแหนงงาน

30 บริษัท ชลบุรีออโต เซ็นเตอร จํากัด จําหนายรถยนต 1.พนักงานขาย 10 10 20-45 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป 

25/82-25/83 ม.3 ต.บานสวน โบนัส ประกันสังคม 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.033-641-888

E-mail.-

31 รานทอฟฟเคก ชลบุรี รานเบเกอร่ี 1.พนักงานทําเบเกอร่ี 3 3 20-35 ป ม.6 ขึ้นไป 350/วัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

17/121 ซ.นพรัตน ถ.วชิรปราการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 

ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 คาลวงเวลา อื่นๆ

โทร.038-284-011,081-782-3477

E-mail.-

32 บริษัท ไบโอเทคโนโลยี แอนด บิสซิเนส จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขาย สาขาเซนทรัลชลบุรี 4 4 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000-15,000 มีทักษะในการเสนอขายไดเปนอยางดี

138 ซ.เพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง อาหารเสริม ชุดยูนิฟอรม โบนัส คาคอมมิชชั่น 

เขตบางแค กทม. 10160 ประกันสังคม คาลวงเวลา อื่นๆ

โทร.024-444-484-87 

E-mail.-

33 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด จํากัด (มหาชน) จําหนายสินคา 1.พนักงานขายประจําภาคกลาง ชลบุรี 40 40 ไมเกิน 27ป ป.ตรี ขึ้นไป 18,000-25,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป อุปโภคและบริโภค กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คารักษาพยาบาล

เขตหวยขวาง กทม. 10310 ประกันอุบัติเหตุ ที่พัก ชุดยูนฟอรม 

โทร.023-180-062 ตอ 1277 รถรับ-สง อื่นๆ

E-mail.-

34 บริษัท เท็กซไทล แกลลอร่ี จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงานขาย Home Pro สาขาชลบุรี 1 1 22-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500 ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

77/5 อ.สินสาธรทาวเวอร ชั้น 42 ตกแตงบาน สหกรณออมทรัพย คารักษาพยาบาล

ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส อื่นๆ

เขตคลองสาน กทม. 10600

โทร.024-400-0955 ตอ 214

E-mail. recruitment@pasaya.com
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35 บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด จําหนายหนังสือ 1.พนักงานขาย สาขาโลตัส บานบึง 3 3 18-30 ป ม.6 ขึ้นไป 10,000 ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต 

108 ม.2 ถ.บางกรวย-จงถนอม 2.พนักงานขาย สาขาแปซิฟก ศรีราชา 3 3 18-30 ป ม.6 ขึ้นไป 10,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัส 

ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 3.พนักงานขาย สาขาแหลมทอง บางแสน 3 3 18-30 ป ม.6 ขึ้นไป 10,000-12,000 ปรับเงินเดือนประจําป อื่นๆ

โทร.024-229-999 ตอ 4025,4027

E-mail. Abook-recruitment@amarin.co.th

36 บริษัท เอส.ซุปเปอร เคเบิ้ล จํากัด จําหนายสายไฟฟา 1.พนักงานขาย เมกาโฮม สาขาบอวิน 1 1 21-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป เบี้ยขยัน โบนัส 

99/3 ม.2 ต.หอมเกร็ด ปรับคาจางประจําป ชุดยูนิฟอรม 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อื่นๆ

โทร.026-216-890-4 

E-mail.-

37 บริษัท เอ็กโซติค ฟูด จํากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 1.แมบาน 3 3 ไมเกิน 30ป ไมจํากัด 11,500

49/42 ม.5 ต.ทุงสุขลา แปรรูปอาหาร

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร.038-493-752-3

E-mail. Hr@exoticfoodthailand.com

38 หางหุนสวนจํากัด ปณณนรี ดีเวลลอปเมนท โรงแรม 1.ผูจัดการโรงแรม 1 1 28 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 20000 ขึ้นไป รักงานบริการและมีความเปนผูนํา

โรงแรมนาริตะ อมตะ 95/1 ซ.เรืองอราม 2.ผูชวยผูจัดการโรงแรม 1 1 28 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 20,000 ขึ้นไป มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.094-478-0174

E-mail.-

39 บริษัท ในเครือโชคชัย กรุป อสังหาริมทรัพย 1.ชางเทคนิค ระบบไฟฟา ประปา 1 1 25-35 ป ปวข. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

249 ม.6 ต.นาเกลือ 2.พนักงานบัญชี 1 1 20-35 ป ปวช. สาขาบัญชี ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป ประกันสังคม เบี้ยขยัน อื่นๆ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

โทร.038-041-111

E-mail.-
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40 เจเดือนขาวตม รานอาหาร 1.ผูชวยทําอาหาร 1 1 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 7,000-8,000 ที่พัก อาหาร 3 มื้อ

6/8 ม.9 ซ.สุขุมวิท 40 ถ.สุขุมวิท 

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.080-831-2800

E-mail.-

41 อัจฉรา แกนจันทร บานพักสวนบุคคล 1.พี่เลี้ยงเด็กทารก 1 1 25-45 ป ไมจํากัด 8,000 อาหารกลางวันฟรี

11/23 หมูบานการเคหะชลบุรี ม.2 

ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. 081-591-9394

E-mail. aomy1976@gmail.com

42 บริษัท อุตสาหกรรมอะไหล(1999) จํากัด ผลิตชิ้นสวนอะไหล 1.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 20-35 ป ปวช. สาขาบัญชี ขึ้นไป 9,000 คาเชาบาน โบนัส อื่นๆ

27/7 ม.6 ถ.พานทอง-บานบึง ต.หนองพงษ รถบรรทุก

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร.081-553-8255,038-157-060

E-mail. pmco1999@hotmail.com

43 บริษัท เอซีเอส เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด บริการเรงรัดหนี้สิน 1.เจาหนาที่เรงรัดหนี้สินภาคสนาม 2 2 18-35 ป ม.6 ขึ้นไป 14,000 ขึ้นไป ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

699 ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เรงรัดหนี้สิน ประจําชลบุรี ปรับเงินเดือน คารักษาพยาบาล 

กทม. 10250 โบนัส เบี้ยขยัน อื่นๆ

โทร.027-696-171

E-mail. suthisac@acsservicing.co.th

44 บริษัท เอส.ซุปเปอร เคเบิ้ล จํากัด จําหนายสายไฟฟา 1.พนักงาน PC เมกาโฮม สาขาบอวิน 1 1 21-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป เบี้ยขยัน โบนัส ปรับคาจางประจําป

99/3 ม.2 ต.หอมเกร็ด กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

โทร.026-216-890-4 

E-mail. Sahasang@yahoo.com
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ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

จํา
นว

น เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ลํา
ดับ

ที่

ชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ตําแหนงงาน

45 บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอรด เซอรวิส จํากัด 1.พนักงานขายกาวยาแนว กาวซีเมนต 1 1 ไมเกิน 35ป ม.3 ขึ้นไป 9,000-18,000 ประกันสังคม ประกันชีวิต 

ถ.พญาไท ติดกับ BTS-สถานีพญาไท ประจําโกลบอลเฮาส ชลบุรี ประกันอุบัติเหตุ ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

กทม. 10220

โทร.021-293-147-8 

E-mail.-

46 โรงพยาบาลสัตวทองหลอ โรงพยาบาล 1.ผูชวยสัตวแพทย ประจําสาขาพัทยา 2 2 ไมเกิน 35ป ป.ตรี ทุกสาขา 13,000-15,000 โบนัส ชุดยูนิฟอรม สัมมนา 

205/5-8 ซ.ทองหลอ ถ.สุขุมวิท 55 กองทุนกูยืม ทุนการศึกษา 

เขตคลงอตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คากะ อื่นๆ

โทร.027-126-301 ตอ 111144

E-mail. Pongpat_c@thonglorpet.com

47 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขายประจําราน เมืองชลบุรี 3 3 18-30 ป ม.6 ขึ้นไป 10,100 คารักษาพายาบาล โบนัส 

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง อาหารสด ปรับตําแหนง ปรับเงินเดือนประจําป

เขตดินแดง กทม. 10400 ประกันภัย อื่นๆ

โทร. 026-421-162-5 ตอ 143

E-mail.-

48 รานสหภัณฑ จําหนายเคร่ือง 1.พนักงานขายและดูแลสินคา 5 5 18-30 ป ม.3 ขึ้นไป 15,000 ประกันสังคม ที่พัก 

0357/1 ม.1 ถ.เทศบาล 2 ต.สัตหีบ แบบนักเรียน 2.แคชเชียรและการเงิน 5 5 18-30 ป ปวช. ขึ้นไป 18,000

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 3.เจาหนาที่คลังสินคา 5 5 18-30 ป ปวช. ขึ้นไป 17,000

โทร.089-405-9393 4.แมบาน 4 4 15-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 350-400/วัน

E-mail.-

49 บริษัท เอ เอฟ อี จํากัด ผลิตอาหารสัตว 1.พนักงานวิเคราะหอาหารสัตวทางเคมี 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 13,000-20,000 อาหารกลางวัน

100 ม.1 ต.หนองรี 2.พนักงานสงของ 10 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 300/วัน 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานประจําฝายควบคุมคุณภาพ 5 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 15,000-20,000

โทร.038-799-901-3

E-mail. Afe_feedmill@hotmail.com
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ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

จํา
นว

น เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ลํา
ดับ

ที่

ชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ตําแหนงงาน

50 บริษัท เจพีซี รีเทล บิสซิเนส คอลซัลแตนท บริการจัดหา 1.พนักงานขายเคร่ืองมือชาง ไทวัสดุ ชลบุรี 1 1 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป คาคอมมิชชั่น ประกันสังคม อื่น

จํากัด ถ.พระราม 1 แขวงรอบเมือง บุคลากร

เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร.026-136-813 

E-mail.-

51 บริษัท ซ้ัลเคนเท็กซ จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขาย ประจําพัทยา 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 18,000 สามารถทํายอดขายไดตามเปา

69/5 ม.5 ซ.สุวิมล ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี เคร่ืองนอน

ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร.083-061-9657

E-mail.-

52 บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จํากัด รับเหมากอสราง 1.เจาหนาที่ธุรการ 3 2 22-30 ป ปวส.-ป.ตรี 12,000-15,000 ประกันสังคม โบนัส 

45/8-9 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน คาลวงเวลา ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

เขตพญาไท กทม. 10400

โทร. 081-351-5515

E-mail.-

53 บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด จําหนาย 1.พนักงานแนะนําสินคา ประจําชลบุรี 15 15 22-30 ป ป.ตรี ขึ้นไป 9,500 ขึ้นไป คาคอมมิชชั่น ประกันสังคม 

147 ซ.พระราม 2 ถ.พระราม 2 เฟอรนิเจอร 2.ชางประกอบติดตั้งเฟอรนิเจอร ประจําชลบุรี 15 15 21-35 ป ม.3 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

แขวงแสมดํา กทม. 10150 ประกันอุบัติเหตุ ปรับเงินเดือน

โทร.028-986-420-5 ตอ 2105 โบนัส คาเดินทาง คาที่พัก

E-mail. Hr_cm@indexlivingmall.com เงินชวยเหลือพนักงาน อื่นๆ

54 บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด จําหนายอุปกรณ 1.พนักงานขาย สาขาเซนทรัลพัทยา 5 5 22-32 ป ม.6 ขึ้นไป 10,500 ขึ้นไป ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม 

21 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน คอมพิวเตอร ประกันชีวิต เบี้ยเลี้ยง 

เขตดอนเมือง กทม. 12120 ปรับเงินเดือนประจําป อื่นๆ

โทร.027-912-000 ตอ 2308

E-mail.-
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ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

จํา
นว

น เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ลํา
ดับ

ที่

ชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ตําแหนงงาน

55 บริษัท สมารท บิลเตอร แปดสิบแปด จํากัด อสังหาริมทรัพย 1.วิศวกรภาคสนาม ประจําโครงการพัทยา 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 25,000-35,000 มีใบประกอบวิชาชีพ 

2003/79 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว มีประสบการณภาคสนาม 3 ปขึ้นไป

กทม. 10900

โทร.025-793-232

E-mail.-

56 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จํากัด บริการโครงงาน 1.พนักงานขับรถเครน ประจําศรีราชา ชลบุรี 10 10 20 ปขึ้นไป ไมจํากัด 9,000 ขึ้นไป เบี้ยเลี้ยง ที่พัก คาเชาบาน

727 ถ.ลาซาล แขวงบางนา และกอสราง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คารักษาพยาบาล

เขตบางนา กทม. 10260 ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

โทร.023-388-000 ตอ 012,009 คารักษาพยาบาล อื่นๆ

E-mail. thanyupu@cn-thai.co.th

57 บริษัท รังสี พลาสมา จํากัด ผลิตอุปกรณที่ทํา 1.พนักงานฝายผลิต 30 30 25-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,500-12,000 แข็งแรง อดทน สุขภาพดี 

44/3 ม.6 ต.บานเกา จากพลาสติก เพศชายผานการเกณฑทหารแลว 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เคยผานงานดานเคมีอยางนอย 1 ป

โทร. 090-632-0728 โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคม 

E-mail.- ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ

58 บริษัท พ.ีเอ.แอล.เรสซิเดนซ จํากัด โรงแรม 1.พนักงานตอนรับ 10 10 25 ปขึ้นไป ไมจํากัด 11,000 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี

237/45 ม.9 ต.หนองปรือ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดดี

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ประกันสังคม อาหารพนักงาน

โทร.091-770-4803 คาบริการ ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

E-mail. Hrm@woraburitheritz.com

59 บริษัท บางกอกเมทัลเครท จํากัด ผลิต 1.ชางไฟฟา 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 11,000 คาเดินทาง คาอาหาร คาน้ํามัน 

429/3 ม.7 ต.คลองกิ่ว ชิ้นสวนยานยนต คาที่พัก เบี้ยขยัน โบนัส อื่นๆ

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220

โทร.027-065-055

E-mail.-
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ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

จํา
นว

น เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ลํา
ดับ

ที่

ชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ตําแหนงงาน

60 บริษัท จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส จํากัด บริการหาบุคลากร 1.พนักงานขับรถโฟลคลิฟท ประจําชลบุรี 3 3 25 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,500 สามารถขับรถโฟลคลิฟทได

23/58 ม.14 ต.คลองหลวงแพง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร.084-878-0090

E-mail.-

61 บริษัท จีแมกซ ทูล แอนด แมนูแฟคเจอร่ิง ผลิตชิ้นสวน 1.พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 1 25-35 ป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

จํากัด 148/5 ม.5 ต.บานบีง รถยนต คาครองชีพ เบี้ยขยัน อื่นๆ

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170

โทร.038-443-200

E-mail. gmaxblack@gmail.com

62 บริษัท เควายบี สเตียร่ิง (ไทยแลนด) จํากัด ผลิต 1.พนักงานวางแผนการผลิต 2 2 20-30 ป ปวส. ขึ้นไป 10,900 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

700/829 ม.6 ต.หนองตําลึง ชิ้นสวนยานยนต ประกันสังคม เบี้ยขยัน 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 คารักษาพยาบาล 

โทร.038-185-5560 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อื่นๆ

E-mail. Wilaiporn-kae@kyb.co.th

63 กรมทางหลวง หนวยงานรัฐ 1.พนักงานบริการ 1 1 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 12,000 ตามกฎหมาย

กรมทางหลวงที่ 14 2.พนักงานธุรการ 1 1 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 12,000

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3.พนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร 3 3 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 12,000

โทร.038-202-044 4.พนักงานขับและควบคุมเคร่ืองจักร 5 5 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 12,000

www.doh.go.th 5.พนักงานโยธา 7 7 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 12,000

6.พนักงานกอสราง 1 1 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 12,000

64 บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) จําหนายสินคา 1.หัวหนาแผนกผัก-ผลไม 1 1 ไมเกิน 45ป ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป

55/3 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อุปโภคบริโภค 2.พนักงานแผนกอาหารสด 5 5 ไมเกิน 45ป ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานแผนกแคชเชียร 5 5 ไมเกิน 45ป ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป

โทร.038-279-201-10 ตอ 104,105 4.พนักงานตรวจเช็คสินคา 1 1 ไมเกิน 45ป ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป

E-mail. 5.พนักงานแผนกอาหารแหง 10 10 ไมเกิน 45ป ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป

6.พนักงานจัดเรียงสินคา 20 20 ไมเกิน 45ป ม.3 ขึ้นไป 9,300 ขึ้นไป
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ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

จํา
นว

น เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ลํา
ดับ

ที่

ชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ตําแหนงงาน

65 บริษัท หลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน ธนาคาร 1.เจาหนาที่ธุรการ 2 2 20 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 10,000-12,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัส

(ประเทศไทย) จํากัด 838/1 ถ.ชัยชนะ ประกันสังคม อื่นๆ

ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-781-4035

E-mail.-

66 บริษัท พีพี เอ.เจ. (1999) จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานฝายผลิต 20 20 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

95/5 ม.5 ซ.วัดสันติคาม ถ.สาย 36 ชิ้นสวนยานยนต ประกันสังคม คาอาหาร 

ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง คากะ เบี้ยขยัน คาลวงเวลา อื่นๆ

จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-170-660

E-mail.  It.ppaj1999@hotmail.com

67 วนิดา หองเชา อสังหาริมทรัพย 1.พนักงานทําความสะอาด 1 1 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป 

249/21 ถ.หาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อาหารฟรี อื่นๆ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 081-653-1950

E-mail.-

68 สํานักงานชลประทานที่ 9 หนวยงานรัฐ 1.นายชางชลประทาน 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. หรือ เทียบเทา 11,500 ตามกฎหมาย

143/1 ม.4 ต.บางพระ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

โทร.085-844-2799,038-341-252

E-mail.-

69 บริษัท ฟงไข อิเล็คทรอนิคส เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนโลหะ 1.Supervisor QA 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000-18,000 คาอาหาร รถรับสง เบี้ยขยัน โบนัส

(ประเทศไทย) จํากัด 106 ม.6 ถ.พานทอง 2.Supervisor ISO 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 18,000-25,000 ชุดยูนิฟอรม ทองเที่ยวประจําป 

ต.หนองหงษ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3.R & D 2 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 18,000-25,000 ประกันสังคม อื่นๆ

โทร.038-157-012-5 4.QE 2 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000-18,000

E-mail. N_omsin@th.fki-group.com 5.ธุรการแผนก Tolling 1 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
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70 บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริการระบบไฟฟา 1.ชางเทคนิค 2 2 20-30 ป ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟา 12,000-16,000 โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป 

(มหาชน)  200 ม.4 ถ.แจงวัฒนะ คารักษาพายาบาล ประกันอุบัติเหตุ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประกันชีวิต อื่นๆ

โทร.021-003-150

E-mail. recruit@jasmine.com

71 Image Professional บริการสอน 1.Project Manager Trainee สาขาชลบุรี 10 10 20-35 ป ป.ตรี ขึ้นไป 18,000-25,000 คาคอมมิชชั่น โบนัส คารักษาพยาบาล 

หลังโรงเรียนกวดวิชาเดอะ เบรน ตึกน้ําชลบุรี ดานการขาย คาเดินทาง อื่นๆ

53/179-180 ม.3 ต.บานสวน 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 038-146-656,038-146-556

E-mail.-

72 บริษัท ซ้ีลเคนเท็กซ จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขายประจําจุด 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 500/วัน ยินดีแนะนําสินคาใหลูกคา

69/5 ม.5 ซ.สุวิมล ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี เคร่ืองนอน

ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร. 083-061-9657

E-mail.-

73 บริษัท เอส.เค.วาย คอนสตรัคชั่น จํากัด. บริการงาน 1.เจาหนาที่ธุรการ 3 3 22-30 ป ปวส. ขึ้นไป 12,000-15,000 ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 

45/8-9 ถ.เศรษฐกิจ แขวงสามเสนใบ รับเหมากอสราง โบนัส คาลวงเวลา

เขตพญาไท กทม. 10400

โทร.081-351-5518

E-mail.-

74 บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด สลิม จํากัด สถาบัน 1.พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงาม 4 4 20-35 ป ม.6 ขึ้นไป 13,000-15,000 เบี้ยขชยัน ประกันสุขภาพ ประกันสังคม

185/81-82 ซ.สุขุมวิท 39 เสริมความงาม ประจําสาขาเซนทรัล พัทยา คาคอมมิชชั่น ชุดฟอรมพนักงาน

(พรอมพงษ) กทม. 10110 คาลวงเวลา อื่นๆ

โทร.084-875-7446

E-mail.-
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75 บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) รานอาหาร 1.แคชเชียร 2 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,900 ขึ้นไป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ 

350 ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง 2.พนักงานบริการ 2 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,900 ขึ้นไป โบนัส เงินชวยเหลือตางๆ อื่นๆ

เขตบางบอน กทม. 10230 3.พนักงานครัว 2 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,900 ขึ้นไป

โทร.086-378-8709,095-208-0507 ประจําชลบุรี

E-mail. Hrd@hotpot.co.th

76 รานนองบาส แกงใต เมืองนครศรีธรรมราข รานอาหาร 1.พนักงานขายขาวแกง 2 2 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 350/วัน อาหารฟรี

4406 ม.8 ต.ทุงสุขลา ศูนยอาหารทาเรือแหลมฉบัง

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร.082-962-1724,092-254-2648

E-mail.-

77 ราน ณ ฉัตรเฮลลแคร รานสปา 1.พนักงานชาง 5 5 25-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 500-700/วัน ประกันสังคม 

1/79 ม.3 ต.เสม็ด 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-648-2811

E-mail.-

78 บริษัท เอส เอส กลาสเซร่ิง จํากัด ผลิตใยแกว 1.ชางไฟฟา 2 2 25-35 ป ปวช-ปวส 9,000 ขึ้นไป โบนัส ประกันสังคม 

1/3 .ม4 ต.หนองรี 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-379-465-68

E-mail.-

79 บริษัท เมโทร แมชีนเนอรี จํากัด จําหนายอะไหล 1.พนักงานขายอะไหลหนาราน 1 1 20-35 ป ปวช.-ปวส. สาขาชางยนต 10,000-11,000 ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส 

46 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด เคร่ืองจักร ประกันสังคม คาคอมมิชชั่น อื่นๆ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-765-714-5,038-381-777

E-mail. Kuidtiphony.srih@metrocat.com
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80 บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด จําหนายอุปกรณ 1.ชางคอมพิวเตอร สาขาเซนทรัล พัทยา 3 3 20-32 ป ม.6 ขึ้นไป 10,519 ขึ้นไป คาคอมมิชชั่น ประกันสังคม 

21 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน คอมพิวเตอร 2.พนักงานขาย สาขาเซนทรัลพัทยา 5 5 20-32 ป ม.6 ขึ้นไป 10,500 ขึ้นไป ชุดยูนิฟอรม ประกันชีวิต 

เขตดอนเมือง กทม. 12120 เบี้ยเลี้ยง ปรับเงินเดือนประจําป

โทร.027-912-000 ตอ 2308

E-mail.-

81 บริษัท ตึกคอม จํากัด ศูนยการคา 1.แมบาน 10 10 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป ประกันสังคม ประกันกลุม 

4/222 ม.10 ต.ทุงสุขลา 2.รีเซฟชั่นแคชเชียร 6 6 18 ปขึ้นไป ปวช. สาขาบัญชี การเงิน 12,000 ชุดยูนิฟอรม เบี้ยขยัน 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.เจาหนาที่ประจําเคร่ืองเลนเด็ก 5 5 22-35 ป ป.ตรี 12,000

โทร. 038-400-400 4.พนักงานรีดผา 4 4 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

E-mail.-

82 บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด รานสะดวกซ้ือ 1.ผูจัดการราน,บาริสตา สาขาบางละมุง 10 10 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 11,000-25,000 โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่พัก

90  ถ.รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 2.ผูจัดการราน,บาริสตา สาขาพานทอง เบี้ยเลี้ยง คาน้ํามัน คาตําแหนง

เขตหวยขวาง กทม. 10310 ประจําชลบุรี คาครองชีพ คาวิชาชีพ 

โทร.021-683-377,021-683-388 ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

E-mail.- ทุนการศึกษา อื่นๆ

83 กลุมบริษัทดัชมิลล ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานดูแลคลังสินคา สาขาชลบุรี 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000-10,000 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 

228 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด ผลิตภัณฑ 2.พนักงานขายหนวยรถเงินสด สาขาชลบุรี 6 6 22 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 20,000-25,000 คารักษาพยาบาล โบนัส 

เขตบางพลัด กทม. 10700 ประเภทนม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม 

โทร.084-751-6411,084-751-6610 กองทุนเงินทดแทน ทุนการศึกษา

E-mail. Tanas.k@dutchmill.co.th เคร่ืองแบบพนักงาน อื่นๆ

84 บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จํากัด จําหนาย ผูชวยพนักงานขายชั่วคราว ประจําสาขาพัทยา 1 1 18-30 ป ไมจํากัด 13,000 ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

57 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี  เสื้อผาแฟชั่น โบนัส ประกันกลุม อื่นๆ

เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร.026-509-181

E-mail. recruit@th.club21global.com
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85 บริษัท ออโรรา ดีไซด จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขาย ประจําชลบุรี 5 5 20-35 ป ม.6 ขึ้นไป 11,000-30,000 คาคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน ประกันสังคม 

67-28-29 ซ.อุดมสุข 25 ถ.สุขุมวิท 103 เคร่ืองประดับ คาลวงเวลา  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 โบนัส กองทุนกูยืม คารักษาพยาบาล 

โทร.090-907-4107,095-371-9695

E-mail. Nisakorn.sue@aurora.co.th

86 บริษัท อาฟเตอร ยู จํากัด รานขนมหวาน 1.พนักงานรานกาแฟ/เบเกอร่ี ประจําชลบุรี 20 20 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคม 

324-326 ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ กองทุนเงินทดแทน อื่นๆ

แขวงวนหลวง กทม 10250

โทร.023-184-488 ตอ 102,107

E-mail. sanae@afteryou.co.th

87 บริษัท โซโนดะ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตเคร่ืองจักร 1.เจาหนาที่วิศวกรรม เคร่ืองกล 2 2 21-28 ป ป.ตรี สาขาวิศวกรรม 20,000 ขึ้นไป อาหารฟรี โบนัส 

700/12 ม.6 ต.หนองไมแดง 2.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 21-28 ป ป.ตรี 15,000 ขึ้นไป ตรวจสุขภาพประจําป อื่นๆ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-468-981-2

E-mail. thidasiri@sonoda.co.th

88 บริษัท วี-เอ็นไซ จํากัด บริการ 1.พนักงานขาย 4 4 20-30 ป ปวช. ขึ้นไป 12,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

39/140 ม.5 ต.บานปก ซอมเคร่ืองจักร ประกันสังคม อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.038-153-190-2

E-mail. warunee@v-ensci.co.th
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89 บริษัท ทอมส เวิรคเกอรส จํากัด รับเหมากอสราง 1.ผูจัดการแผนกบุคคล 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป ประกันสังคม

125/22 ม.3 ต.บอวิน 2.ผูชวยผูจัดการแผนกบุคคล 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.เจาหนาที่แผนกบุคคล 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

โทร.038-196-764 4.ผูจัดการแผนกบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

E-mail. payrollofficer@tomsworkers.co.th 5.ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

6.เจาหนาที่แผนกบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

7.เจาหนาที่แผนกจัดซ้ือ 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

8.เลขานุการกรรมการผูจัดซ้ือ 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

ประจําอําเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

1.Supervisor งานระบบ 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

2.Headman งานระบบ 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

3.Draftman งานระบบ 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

4.Supervisor งานโครงสรางและงาน Infar 10 10 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

5.Foreman/Headman งานโครงสราง 10 10 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

6.พนักงานขับรถ 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป

7.เจาหนาที่ Safety 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

8.เจาหนาที่ควบคุมเอกสาร 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

9.แรงงานรายวันจํานวนมาก 50 50 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป

ประจําปลวกแดง จ.ระยอง

90 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด จําหนายอุปกรณ 1.หัวหนาแผนกขาย 5 5 ไมจํากัด ปวส. ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

413/81 ม.5 ต.บานสวน กอสราง 2.พนักงานขาย 10 10 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500-15,000

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3.แคชเชียรและบริการลูกคา 3 3 20-40 ป ม.6 ขึ้นไป 9,500-13,000

โทร.081-371-8307 4.พนักงานคลังสินคา 5 5 20-45 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500-12,000

E-mail.- 5.หัวหนาแผนกปองกันความสูญเสีย 5 5 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 12,000 ขึ้นไป
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91 บริษัท พ.ีเอ.ออโต ซัพพลาย จํากัด ผลิต 1.สมุหบัญชี 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาบัญชี 35,000-45,000

143/5 ม.3 ต.หนองบอนแดง ชิ้นสวนยานยนต 2.บัญชีทั่วไป 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 15,000-25,000

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 3.จัดซ้ือวัตถุดิบ 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000-25,000

โทร.021-502-813 4.เจาหนาที่วางแผนการผลิต 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 25,000-35,000

E-mail.- 5.หัวหนาฝายบุคคล 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขานิติศาสตร 25,000-35,000

6.พนักงานบุคคล 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 12,000-18,000

7.โอปอเรเตอร 2 2 18 ปขึ้นไป ปวช-ปวส 10,000

92 บริษัท วี 2 โลจิสติกส จํากัด บริการขนสง 1.พนักงานขับรถเทรลเลอร ขนสงแกส NGV 20 20 30-55 ป ป.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

168/8 ม.1 ต.คลองกิ่ว ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220 ที่พัก อื่นๆ

โทร. 081-321-5397

E-mail.-

93 ศูนยคุมองชลบุรีพานทอง สถาบันสอนภาษา 1.ครูผูชวย ประกันศูนยคุมองพานทอง 2 2 18-35 ป ม.6 ขึ้นไป 7,000-13,000 มีใจรักงานบริการ

88/1 ม.2 ต.หนองกะขะ มีความรับผิดชอบสูง 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร.099-110-9585

E-mail.-

94 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ- หนวยงานรัฐ 1.นักพัฒนาสังคม 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 18,000 ตามกฎหมาย

มนุษยจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ถ.มนตเสวี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-277-877 ตอ 18

www.chonburi.m-society.go.th

95 สภากาชาดไทย หนวยงานรัฐ 1.พนักงานขับรถ ประจําสภากาชาดไทยชลบุรี 1 1 25-45 ป ม.3 ขึ้นไป 11,520 ตามกฎหมาย

ชั้น 3 อ.เฉลิม บูรณะนนท 1871 ถ.อังรีดูนังต

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร.022-564-300

http://jobtrc.redcross.or.th
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