
ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

2261 956 19 1264

1 หางหุนสวนจํากัด วรัทยาบริการ สถานีบริการน้ํามัน 1.พนักงานประจํารานกาแฟ สาขาชลบุรี 2 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 คาครองชีพ คาเชียรขายสินคา 

139 ม.2 ต.จันทนิมิต เงินประจําตําแหนง ประกันสังคม อื่นๆ

อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

โทร.091-879-2468

E-mail.-

2 บริษัท ตลาดน้ํา 4 ภาค (พัทยา) สถานที่ทองเที่ยว 1.พนักงานแคชเชียร 4 4 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000-12,000 ตามกฎหมาย

451/304 ม.12 ถ.สุขุมวิทพัทยา 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-706-340,098-831-1163

E-mail. Info@pfm4.com

3 บริษัท วาฟา วีฮิเคิล จํากัด ผลิต 1.เจาหนาที่ขาย 8 8 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 18,000-30,000 มีประสบการณในงานขายไมนอยกวา 1 ป

388 ม.6 ต.หนองใหญ ชิ้นสวนยานยนต คาคอมมิชชั่น คาน้ํามัน คาโทรศัพท

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี 20190 เบี้ยเลี้ยง คาที่พัก อื่นๆ

โทร.038-196-804

E-mail. puchong@wantruck.com

4 บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จํากัด บริการติตตั้ง 1.เจาหนาที่ระบบอินเตอรเน็ตบาน 4 4 ไมเกิน 35ป ปวช. ขึ้นไป 10,000-12,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม 

26/56 อ.ทีพีไอ ชั้น 22 ถ.จันทรตัดใหม โทรคมนาคม ประจําชลบุรี ประกันสุขภาพกลุม อื่นๆ

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทร.026-786-640

E-mail. witoon@telecom-traffic.com

5 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานรานกาแฟ สาขาบายพาสพัทยา 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,500-17,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

159/30 ซ.วิภาวดีรังสิต 62 สินคาอุปโภคบริโภค 2.พนักงานรานกาแฟ สาขาตลาดน้ํา 4 ภาค 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,500-17,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 3.พนักงานรานกาแฟ สาขาม.เกษตรฯ ศรีราชา 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,500-17,000 ประกันสังคม อื่นๆ

โทร.090-990-4701 4.พนักงานรานกาแฟ สาขามอเตอรเวย ชลบุรี 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,500-17,000

E-mail. cprhuman@gmail.com 5.พนักงานรานกาแฟสาขาแมคโคร แหลมฉบัง 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,500-17,000

ตําแหนงงานวางประจําเดือน มกราคม 2560

โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
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6 บริษัท ไทยมารท คอรปอเรชั่น จํากัด จําหนาย 1.ผูชวยผูจัดการขายสง 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15,000-20,000 ประกันสังคม โบนัส คาลวงเวลา อื่นๆ

1/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา สินคาทั่วไป 2.หัวหนาหนวยสนับสนุน GR 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15,000-20,000

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3.พนักงานปองกันการสูญเสีย 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000

โทร.063-202-1940 4.พนักงานออกตลาด 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000

E-mail.- 5.พนักงานขายจัดเรียง 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000

7 คุณมาวินเดอร (บานพักสวนบุคคล) บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน

พัทยาใต 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.081-652-9920

E-mail.-

8 บริษัท ไทยลอตเต จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขายหนวยรถเงินสด 20 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 14,000 ขึ้นไป สามารถขับขี่รถยนตและจักรยานยนตได

16/5 ม.4 ต.บานปก หมากฝร่ัง ถามีประสบการณดานงานขาย-

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20110 จะพิจารณาเปนพิเศษ รักงานขาย

โทร.086-316-6501

E-mail.-

9 บริษัท อมตะสปริง ดีเวลลอปเมนท จํากัด โรงแรม,รีสอรท 1.Bag Attendant 5 5 23-55 ป ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร 12,000-15,000 ที่พัก โบนัส ประกันสังคม หอพัก 

700/3-9 ต.หนองไมแดง รถรับ-สง ประกันสุขภาพ 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

โทร.038-468-888

E-mail.-

10 บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด จําหนาย 1.Interior Designer 10 10 20-35 ป ปวส. ขึ้นไป 14,000

99/100 ม.3 ต.เสม็ด เฟอรนิเจอร

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.028-986-420

E-mail.-
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11 ราน Zugar Hut รานกาแฟ 1.พนักงานชงกาแฟ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000 เบี้ยขยัน เงินพิเศษ

207/4 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.093-632-9245

E-mail.-

12 บริษัท พารท แอนด โมลด จํากัด ผลิต 1.เลขานุการฝายขาย 1 1 25-35 ป ป.ตรี สาขาบริหาร 14,000-12,000 ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 

54/5 ม.1 ต.มาบไผ ผลิตภัณฑพลาสติก

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170

โทร.038-195-119-20,094-791-5514

E-mail. Patanan.ppm@gmail.com

13 บริษัท โตโยตา นครชลบุรี จํากัด จําหนายรถยนต 1.พนักงานขาย 10 10 20-30 ป ปวส. ขึ้นไป 9,000

44/9 ม.10 ต.บานสวน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.033-037-777

E-mail.-

14 บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด กําจัดแมลง 1.พนักงานประจําสาขาชลบุรี 2 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป คาคอมมิชชั่น กองทุนเงินทดแทน

29/9 ซ.แสงจันทร-รูเบีย ถ.พระราม 4 ประกันสังคม โบนัส อื่นๆ

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

โทร.081-359-8101,027-123-901-3

E-mail.-

15 สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาค- หนวยงานรัฐ 1.เจาหนาที่ธุรการลูกจางชั่วคราว 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,000 คาลวงเวลา

ตะวันออก ศาลากลางชลบุรี ถ.มนตเสวี

ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-285-001

E-mail.-

Page 3



ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

16 รานบางแสนมายเลิฟ เวดดิ้ง สตูดิโอ บริการงานแตงงาน 1.ชางฟตติ้ง (ชางวัดตัว) 1 1 20-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ปรับเงินเดือนประจําป 

178/23 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด ประกันสังคม คาคอมมิชชั่น

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.089-099-9044

E-mail. pisanuph@hotmail.com

17 บริษัท เคเฟอร เอ็นจิเนียร้ิง (ประเทศไทย) จํากัด บริการรับเหมา 1.Scaffoder ประจําศูนยไทยออยลชลบุรี 30 30 20-40 ป ปวส. 300/วัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

9/9 ซ.ประปา 1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ ติดตั้งโรงงาน ประกันสังคม 

อ.เมือง จ.ระยอง 20000 เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

โทร.038-029-172

E-mail.-

18 บริษัท กรีน มอนิเตอร่ิง เซอรวิส จํากัด บริการ 1.เจาหนาที่หองปฎิบัติการ 2 2 20-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

39/7 ถ.ขาวหลาม ต.เสม็ด แลปปฎิบัติการ 2.แมบาน 2 2 20-30 ป ปวช. ขึ้นไป 10,000-15,000 ประกันสังคม

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.081-778-2112

E-mail. pissopa@green-monitoring.com

19 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด จําหนาย 1.ผูจักการฝายขาย 5 5 30-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป เงินรางวัลการขาย คารักษาพยาบาล 

112/90 ถ.เศรษฐกิจ ต.บานสวน สินคาตกแตงบาน 2.ผูจัดการบริการและแคชเชียร 2 2 30-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป คาทันตกรรม ประกันสังคม 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3.ผูจัดการตรวจรับสินคา 1 1 30-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป กองทุนเงินทดแทน อื่นๆ

โทร.081-371-8307 4.หัวหนาแผนกขาย 5 5 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

E-mail. srsasitorn@homeworks.co.th 5.หัวหนาแผนกบริการและแคชเชียร 1 1 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

6.หัวหนาแผนกคลังสินคา 1 1 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

7.หัวหนาแผนกชางอาคาร/สถานที่ 1 1 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

8.หัวหนาแผนกปองกันการสูญเสีย 1 1 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

9.หัวหนาแผนกรับ-สง สินคา,การเงิน,บุคคล 1 1 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

10.พนักงานขาย 10 10 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 11,000 ขึ้นไป

11.พนักงานบริการและแคชเชียร 2 2 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 11,000 ขึ้นไป

12.พนักงานประสานงานขาย 5 5 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 11,000 ขึ้นไป

13.พนักงานตรวจรับสินคา/คียขอมูล 1 1 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 11,000 ขึ้นไป
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20 บริษัท พีพี เอ.เจ. (1999) จํากัด ผลิต 1.พนักงานบัญชี 1 1 23-35 ป ปวช. ขึ้นไปสาขาบัญชี 12,000-15,000 เบี้ยขยัน โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป

95/5 ม.4 ซ.วัดสันติคาม ถ.สาย 36 ชิ้นสวนยานยนต 2.เจาหนาที่จัดซ้ือ 1 1 25-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ประกันสังคม คากะ คาลวงเวลา 

ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.พนักงานฝายผลิต 3 3 18-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป อาหารกลางวันฟรี อื่นๆ

โทร.038-170-660,086-323-4586 4.คนสวน 1 1 22-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน

E-mail.-

21 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด จําหนายผลิตภัณฑ 1.พนักงานประจําเขตในชลบุรี 50 50 25-40 ป ม.3 ขึ้นไป 12,000-15,000 โบนัสทุกเดือน ประกันอุบัติเหตุ 

482/8 ม.5 ต.บานสวน จากนม ทุนการศึกษาบุตร 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.086-555-6536,089-407-9115

E-mail.-

22 นางสาวปรณัฎฐ โชติอนันตสรนาด บานพักสวนบุคคล 1.คนสวน 1 1 ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

19 ม.4 ต.หนองตําลึง 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร095-554-1259

E-mail.-

23 บริษัท ลลิล พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) อสังหาริทรัพย 1.วิศวกรโครงสราง 50 50 25-45 ป ปวส. ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ

222/2 ถ.ศรีนครินทร แขวงหัวหมาก คารักษาพยาบาล โบนัส

เขตบางกะป กทม. 10240 ปรับเงินเดือนประจําป ประกันสังคม

โทร.027-321-041-5 ตอ 207,217 กองทุนเงินทดแทน อื่นๆ

E-mail. hr@lalinproperty.com

24 บริษัท ฟตเนตเฟรต (ไทยแลนด) จํากัด ศูนยออกกําลังกาย 1.พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก 1 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 20,000 ขึ้นไป พนักงานออกกําลังกายฟรีทุกสาขา

98 อ.สาทรสแควร ชั้น 3 สาทรเหนือ ถ.สาทร สาขาเซนทรัล ชลบุรี ประกันสุขภาพและประกันชีวิต 

แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เคร่ืองแบบ 

โทร.021-186-688 คาความสามารถ มีทักษะการสื่อสารที่ดี

E-mail. fitnessfirster@fitnessfrist.co.th มีประสบการณขายอยางนอย 1 ป
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25 บริษัท เอซีเอส เซอรวิซิงค (ไทยแลนด) จํากัด บริการเรงรัดหนี้สิน 1.เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน ประจําสาขาศรีราชา 60 60 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

699 ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

เขตสวนหลวง กทม. 10250 ประกันสังคม เบี้ยขยัน 

โทร.027-691-1381 คารักษาพยาบาล คาทันตกรรม อื่นๆ

E-mail. suthisac@aeon.co.th

26 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด (มหาชน) จําหนายสินคา 1.พนักงานประจําสาขา 50 50 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 12,000 ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

19/46 ม.7 ถ.เทศบาล 1 ต.หนองตําลึง อุปโภคบริโภค 2.ผูชวยผูจัดการสาขา 50 50 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 16,500 ปรับเงินเดือนประจําป อื่นๆ

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3.ผูจัดการสาขา 50 50 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 23,500

โทร.095-168-8229

E-mail. Suriwong.Yodchalod@th.tesco.com

27 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จําหนายสินคา 1.พนักงานแผนกอาหารสด 20 20 18-20 ป ม.6 ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป ตามกฎหมาย

1/1 ม.10 ต.ทุงสุขลา อุปโภคบริโภค 2.พนักงานแผนกแคชเชียร 10 10 18-20 ป ม.6 ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.พนักงานแผนกสินคาอุปโภคบริโภค 20 20 18-20 ป ม.6 ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป

โทร.083-019-2205 4.พนักงานจัดเรียงสินคา 20 20 18-20 ป ม.6 ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป

E-mail.-

28 ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 1.พนักงานขับรถ 1 1 24 ปขึ้นไป ปวส. 10,000 ไมมีประวัติทางอาชญากรรม

88/89 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-192-159-60 ตอ 306

E-mail.-

29 นิรันดรแกรนด วิลล พัทยา อสังหาริมทรัพย 1.พนักงานบันทึกขอมูล 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 10,000

519/482 ม.9 พัทยาซอย 1 ต.หนองปรือ 2.พนักงานการเงินและบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 10,000

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,240

โทร.086-344-5936

E-mail.-
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30 บริษัท เอชเคเอ็น แฟรนไชส จํากัด รานอาหาร 1.พนักงานเสิรฟ 2 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป ประกันสังคม เบี้ยขยัน เงินทิป

844 ถ.พระราม 6 ซ.25 2.พนักงานครัว ชุดยูนิฟอรม โบนัส เงินกูยืม อื่นๆ

แขวงเพชรบุรี กทม. 10400 ประจําสาขา ปตท. บายพาสชลบุรี

โทร.026-137-517-9 ตอ 116

E-mail. Komonchank.hnk@gmail.com

31 บริษัท พรี แมน เซอรวิส จํากัด บริการจัดหางาน 1.เจาหนาที่ประสานงานประจําโรงงาน 2 2 21 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,000 คาเดินทาง คาเดินทาง คาโทรศัพท 

131/238 ม.1 ถ.พระองคเจาสาย ต.บึงยี่โถ ประจําพื้นที่ชลบุรี คาดูแลยอด เบี้ยขยัน คาที่พัก 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โบนัส ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ

โทร.038-021-1167,083-617-7885

E-mail. Komonchank.hnk@gmail.com

32 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด บริการบัตรเครดิต 1.เจาหนาที่ธุรการเอกสาร ประจําสาขาชลบุรี 8 8 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 10,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โอที 

388 อ.เอ็กเชน ชั้น 27 ถ.สุขุมวิท คารักษาพยาบาล ประกันสังคม 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โบนัส อื่นๆ

โทร.038-490-921

E-mail.-

33 บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริการสื่อสารครบ 1.พนักงานขาย 3 3 20-30 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 โบนัส งานเลี้ยง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

99/1 ม.4 ต.คลองเกลือ วงจร 2.ชางซอมโทรศัพทมือถือ 10 10 21-35 ป ปวช. ขึ้นไป 11,000-13,000 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เงินกู

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประจําพื้นที่ชลบุรี คารักษาพยาบาล อื่นๆ

โทร.089-356-4703,025-026-359

E-mail. hr@samartcorp.com

34 บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด จําหนายน้ํามัน 1.พนักงานขับรถสิบลอ 100 100 27-49 ป ไมจํากัดวุฒิ 18,000 มีใบอนุญาติขับขี่ประเภทที่ 4 เทานั้น

90 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 2.พนักงานขับรถเทรลเลอรบรรทุกน้ํามัน 100 100 27-49 ป ไมจํากัดวุฒิ 25,000 ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เขตหวยขวาง กทม. 10310 ประจําพื้นที่ชลบุรีบริการสงทั่วประเทศ ตําแหนงที่ 3 และ 4 

โทร.021-683-377,021-683-388 3.พนักงานขับรถสิบลอ 100 100 27-49 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000-30,000 ประจําศรีราชา ชลบุรี 

E-mail.- 4.พนักงานขับรถเทรลเลอรบรรทุกน้ํามัน 100 100 27-49 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000-30,000
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35 บริษัท โรจนะวรรณกอสราง จํากัด รับเหมากอสราง 1.ผูควบคุมงานกอสราง 1 1 ไมจํากัด ปวช. ขึ้นไป 15,000 ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส 

29/144 ม.6 ต.บางพระ ถนน ประกันสังคม อื่นๆ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.096-838-4850

E-mail. Palinee_kea@hotmail.co.th

36 บริษัท เดอะ วิสคอน จํากัด บริการซอมบํารุง 1.ผูชวยชาง 5 5 25-45 ป ม.3 ขึ้นไป 450/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือน ประกันสังคม 

143/17 ม.7 ต.สุรศักดิ์ เคร่ืองจักร ชุดยูนิฟอรม ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.081-715-7115

E-mail. chaiwlee@gmail.com

37 หางหุนสวนจํากัด ศูนยรวมโลหะภัณฑ จําหนาย 1.พนักงานขาย 10 10 20-45 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000

18 ซ.3 ถ.บางแสนลาง ต.แสนสุข โลหะภัณฑ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.099-393-7422

E-mail. toonhalwon@gmail.com

38 บริษัท ฟงไข อิเล็กทรอนิคส เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนโลหะ 1.เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 12,000-18,000 คาอาหาร เบี้ยขยัน รถรับ-สงพนักงาน

(ประเทศไทย) จํากัด 106 ม.6 ถ.พานทอง 2.เจาหนาที่ DCC 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 12,000-15,000 ประกันสังคม โบนัส อื่นๆ

ต.หนองหงษ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3.BOI & GA 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 12,000-18,000

โทร.038-157-012-5

E-mail. naiyana@th.fki-group.com

39 Siamgrug and Micromart รานขายยา 1.เจาหนาที่เภสัชกร ประจําสาขาพัทยา ชลบุรี 1 1 ไมเกิน 40ป ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร 30,000-40,000 มีใบประกอบโรคศิลป

122 ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กทม. 10250

โทร.027-158-900

E-mail. ton@siamdrug.com
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40 บริษัท ล้ํายุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จํากัด จําหนาย 1.ผูชวยกุก ประจําสาขาเซนทรัลพัทยา 3 3 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000-12,000 โอที เบี้ยขยัน คาเปาหมาย 

55/113 ซ.ลาดพราว 88 แขวงวังทองหลาง เสื้อผาแฟชั่น คาเดินทาง คาคอมมิชั่น โบนัส 

เขตวังทองหลาง กทม. 10310 ประกันสังคม คารักษาพยาบาล อื่นๆ

โทร.025-392-004,083-097-8284

E-mail. info@lumyookfood.com

41 บริษัท เทโทรลูบริคแคนท จํากัด จําหนายผลิตภัณฑ 1.พนักงานน้ํามันหลอลื่นเชลล 2 2 20 ปขึ้นไป ป.ตรี 16,000-20,000 มีประสบการณดานการขาย 2 ปขึ้นไป

42/9 ซ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 23 น้ํามันหลอลื่น ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม โบนัส

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 ปรับเงินเดือนประจําป อื่นๆ

โทร.084-438-7024

E-mail. hr@metrolubricants.co.th

42 ศูนยคุมองพัทยา ชลบุรี สถาบันสอนพิเศษ 1.ครูผูชวย 10 10 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 6,500-9,000 โบนัส ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม

353/53 หอง 12-13 ต.บางละมุง 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.086-980-9722

E-mail.-

43 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงานประจํารานสาขา บานบึง ชลบุรี 5 5 18-32 ป ม.6 ขึ้นไป 9,500 เบี้ยขยัน คาเปาหมาย โบนัส

3388/23-24 ถ.พระราม 4 อุปโถคบริโภค 2.พนักงงานประจํารานสาขาเซนทรัล พัทยา 10 10 18-32 ป ม.6 ขึ้นไป 10,700 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อื่นๆ

กทม. 10110

โทร.026-652-001-3 ตอ 2020

E-mail. sathapornsu@watsons.co.th

44 บริษัท ซุปเปอรีชเซียส จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงานขายประจําราน 2 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,240 ประกันสังคม คาอาหาร

ซ.จรัญสนิทวงศ 46 ถ.จรัญสนิทวงศ อุปโภคบริโภค 2.ผูชวยกุก/กุก 2 2 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,240 คาคอมมิชชั่น ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

แขวงบางยี่ชัน เขตบางพลัด กทม. 10700 ประจําสาขา OUTLET พัทยา

โทร.024-346-921 ตอ 131-132

E-mail.-
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45 บริษัท แซม อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ออกแบบและสราง 1.ชางเชื่อมประกอบ 3 3 20-35 ป ไมจํากัด 12,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

27/30 ม.5 ซ.จงเจริญ ต.หนองตําลึง เคร่ืองจักร ประกันสังคม เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง อื่นๆ

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 อุตสาหกรรม

โทร.085/179/0999

E-mail. Sap_t@hotmail.co.th

46 บริษัท แมสมารเกตติ้ง จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงานขาย 10 10 20-30 ป ม.6 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

905/4 ถ.พระราม 3 ต.บางโพงพาง อุปโภคและบริโภค 2.ผูชวยพนักงานขาย 10 10 25-40 ป ป.6 ขึ้นไป 8,100 ประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ อื่นๆ

อ.ยานนาวา กทม. 10120 ประจําโรงแรมไทยเพรส บางแสน ชลบุรี

โทร.081-251-8708

E-mail.-

47 บริษัท เอส.เจ.เอ็ม เบลติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตสายพาน 1.ชางไฟ 2 2 25 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 308/วัน ที่พัก เบี้ยขยัน อาหารกลางวัน

243 ม.6 ต.ธาตุทอง ทุกชนิด 2.ชางเคร่ืองจักรกล 2 2 25 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 308/วัน

อ.บอทอง จ.ชลบุรี 20270

โทร.038-111-536-7,092-885-7788

E-mail.-

48 บริษัท ซุนอี้ เอ็นเตอรไพรส จํากัด ผลิต 1.พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี ทุกสาขา 9,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

196 ม.2 ต.หนองบอนแดง ชิ้นสวนยานยนต ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดยูนิฟอรม

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 คารถ คาอาหาร อื่นๆ

โทร.083-110-1308

E-mail.-

49 บริษัท นาราภัทร ซัพพลาย จํากัด บริการขนสงสินคา 1.ผูควบคุมการขนสง 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

255/15 ม.6 ต.ทาสะอาน 2.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 3.เจาหนาที่บัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

โทร.086-399-2392

E-mail.-
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50 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด คาปลีกน้ํามัน 1.ผูจักการฝกหัด 50 50 22 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสราง ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

86 อ.เพียวเพลส ชั้น 2 ถ.รามคําแหง 2.พนักงานบริการหนาลาน 50 50 18-55 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามโครงสราง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต 

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 3.ชางเทคนิค 1 1 20-30 ป ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสราง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ 

โทร.025-159-000,085-911-2620 4.วิศวกร 1 1 25-35 ป ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสราง คาทันตกรรม ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

E-mail. pyl@rpcthai.com 5.โปรแกรมเมอร 1 1 25-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง

6.เจาหนาที่บัญชี 1 1 25-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง

51 หางหุนสวนจํากัด วรัทยาบริการ สถานีบริการน้ํามัน 1.พนักงานประจํารานกาแฟ สาขาชลบุรี 2 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 คาครองชีพ คาเชียรขายสินคา 

139 ม.2 ต.จันทนิมิต เงินประจําตําแหนง ประกันสังคม อื่นๆ

อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

โทร.091-879-2468

E-mail.-

52 บริษัท ตลาดน้ํา 4 ภาค (พัทยา) สถานที่ทองเที่ยว 1.พนักงานแคชเชียร 4 4 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000-12,000 ตามกฎหมาย

451/304 ม.12 ถ.สุขุมวิทพัทยา 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-706-340,098-831-1163

E-mail. Info@pfm4.com

53 บริษัท วาฟา วีฮิเคิล จํากัด ผลิต 1.เจาหนาที่ขาย 8 8 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 18,000-30,000 มีประสบการณในงานขายไมนอยกวา 1 ป

388 ม.6 ต.หนองใหญ ชิ้นสวนยานยนต คาคอมมิชชั่น คาน้ํามัน คาโทรศัพท

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี 20190 เบี้ยเลี้ยง คาที่พัก อื่นๆ

โทร.038-196-804

E-mail. puchong@wantruck.com

54 บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จํากัด บริการติตตั้ง 1.เจาหนาที่ระบบอินเตอรเน็ตบาน 4 4 ไมเกิน 35ป ปวช. ขึ้นไป 10,000-12,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม 

26/56 อ.ทีพีไอ ชั้น 22 ถ.จันทรตัดใหม โทรคมนาคม ประกันสุขภาพหมู อื่นๆ

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทร.026-786-640

E-mail. witoon@telecom-traffic.com
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55 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานรานกาแฟ สาขาบายพาสพัทยา 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,500-17,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

159/30 ซ.วิภาวดีรังสิต 62 สินคาอุปโภคบริโภค 2.พนักงานรานกาแฟ สาขาตลาดน้ํา 4 ภาค 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,500-17,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 3.พนักงานรานกาแฟ สาขาม.เกษตรฯ ศรีราชา 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,500-17,000 ประกันสังคม อื่นๆ

โทร.090-990-4701 4.พนักงานรานกาแฟ สาขามอเตอรเวย ชลบุรี 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,500-17,000

E-mail. cprhuman@gmail.com 5.พนักงานรานกาแฟสาขาแมคโคร แหลมฉบัง 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,500-17,000

56 บริษัท ไทยมารท คอรปอเรชั่น จํากัด จําหนาย 1.ผูชวยผูจัดการขายสง 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15,000-20,000 ประกันสังคม โบนัส คาลวงเวลา อื่นๆ

1/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา สินคาทั่วไป 2.หัวหนาหนวยสนับสนุน GR 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15,000-20,000

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3.พนักงานปองกันการสูญเสีย 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000

โทร.063-202-1940 4.พนักงานออกตลาด 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000

E-mail.- 5.พนักงานขายจัดเรียง 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000

57 คุณมาวินเดอร (บานพักสวนบุคคล) บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน

พัทยาใต 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.081-652-9920

E-mail.-

58 บริษัท ไทยลอตเต จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขายหนวยรถเงินสด 20 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 14,000 ขึ้นไป สามารถขับขี่รถยนตและจักรยานยนตได

16/5 ม.4 ต.บานปก หมากฝร่ัง ถามีประสบการณดานงานขายจะพิจารณา

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20110 เปนพิเศษ รักงานขาย

โทร.086-316-6501

E-mail.-

59 บริษัท อมตะสปริง ดีเวลลอปเมนท จํากัด โรงแรม,รีสอรท 1.Bag Attendant 5 5 23-55 ป ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร 12,000-15,000 ที่พัก โบนัส ประกันสังคม หอพัก 

700/3-9 ต.หนองไมแดง รถรับ-สง ประกันสุขภาพ 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

โทร.038-468-888

E-mail.-
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60 บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด จําหนาย 1.Interior Designer 10 10 20-35 ป ปวส. ขึ้นไป 14,000

99/100 ม.3 ต.เสม็ด เฟอรนิเจอร

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.028-986-420

E-mail.-

61 ราน Zugar Hut รานกาแฟ 1.พนักงานชงกาแฟ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000 เบี้ยขยัน เงินพิเศษ

207/4 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.093-632-9245

E-mail.-

62 บริษัท พารท แอนด โมลด จํากัด ผลิต 1.เลขานุการฝายขาย 1 1 25-35 ป ป.ตรี สาขาบริหาร 14,000-12,000 ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 

54/5 ม.1 ต.มาบไผ ผลิตภัณฑพลาสติก

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170

โทร.038-195-119-20,094-791-5514

E-mail. Patanan.ppm@gmail.com

63 บริษัท โตโยตา นครชลบุรี จํากัด จําหนายรถยนต 1.พนักงานขาย 10 10 20-30 ป ปวส. ขึ้นไป 9,000

44/9 ม.10 ต.บานสวน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.033-037-777

E-mail.-

64 บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด กําจัดแมลง 1.พนักงานประจําสาขาชลบุรี 2 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป คาคอมมิชชั่น กองทุนเงินทดแทน

29/9 ซ.แสงจันทร-รูเบีย ถ.พระราม 4 ประกันสังคม โบนัส อื่นๆ

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

โทร.081-359-8101,027-123-901-3

E-mail.-
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65 สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาค- หนวยงานรัฐ 1.เจาหนาที่ธุรการลูกจางชั่วคราว 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,000 คาลวงเวลา

ตะวันออก ศาลากลางชลบุรี ถ.มนตเสวี

ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-285-001

E-mail.-

66 รานบางแสนมายเลิฟ เวดดิ้ง สตูดิโอ บริการงานแตงงาน 1.ชางฟตติ้ง (ชางวัดตัว) 1 1 20-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ปรับเงินเดือนประจําป 

178/23 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด ประกันสังคม คาคอมมิชชั่น

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.089-099-9044

E-mail. pisanuph@hotmail.com

67 บริษัท เคเฟอร เอ็นจิเนียร้ิง (ประเทศไทย) จํากัด บริการรับเหมา 1.Scaffoder ประจําศูนยไทยออยลชลบุรี 30 30 20-40 ป ปวส. 300/วัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

9/9 ซ.ประปา 1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ ติดตั้งโรงงาน ประกันสังคม 

อ.เมือง จ.ระยอง 20000 เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

โทร.038-029-172

E-mail.-

68 บริษัท กรีน มอนิเตอร่ิง เซอรวิส จํากัด บริการ 1.เจาหนาที่หองปฎิบัติการ 2 2 20-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

39/7 ถ.ขาวหลาม ต.เสม็ด แลปปฎิบัติการ 2.แมบาน 2 2 20-30 ป ปวช. ขึ้นไป 10,000-15,000 ประกันสังคม

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.081-778-2112

E-mail. pissopa@green-monitoring.com

69 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด จําหนาย 1.ผูจักการฝายขาย 5 5 30-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป เงินรางวัลการขาย คารักษาพยาบาล 

112/90 ถ.เศรษฐกิจ ต.บานสวน สินคาตกแตงบาน 2.ผูจัดการบริการและแคชเชียร 2 2 30-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป คาทันตกรรม ประกันสังคม 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3.ผูจัดการตรวจรับสินคา 1 1 30-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป กองทุนเงินทดแทน อื่นๆ

โทร.081-371-8307 4.หัวหนาแผนกขาย 5 5 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป
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E-mail. srsasitorn@homeworks.co.th 5.หัวหนาแผนกบริการและแคชเชียร 1 1 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

6.หัวหนาแผนกคลังสินคา 1 1 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

7.หัวหนาแผนกชางอาคาร/สถานที่ 1 1 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

8.หัวหนาแผนกปองกันการสูญเสีย 1 1 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

9.หัวหนาแผนกรับ-สง สินคา,การเงิน,บุคคล 1 1 27-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป

10.พนักงานขาย 10 10 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 11,000 ขึ้นไป

11.พนักงานบริการและแคชเชียร 2 2 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 11,000 ขึ้นไป

12.พนักงานประสานงานขาย 5 5 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 11,000 ขึ้นไป

13.พนักงานตรวจรับสินคา/คียขอมูล 1 1 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 11,000 ขึ้นไป

70 บริษัท พีพี เอ.เจ. (1999) จํากัด ผลิต 1.พนักงานบัญชี 1 1 23-35 ป ปวช. ขึ้นไปสาขาบัญชี 12,000-15,000 เบี้ยขยัน โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป

95/5 ม.4 ซ.วัดสันติคาม ถ.สาย 36 ชิ้นสวนยานยนต 2.เจาหนาที่จัดซ้ือ 1 1 25-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ประกันสังคม คากะ คาลวงเวลา 

ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.พนักงานฝายผลิต 3 3 18-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป อาหารกลางวันฟรี อื่นๆ

โทร.038-170-660,086-323-4586 4.คนสวน 1 1 22-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน

E-mail.-

71 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด จําหนายผลิตภัณฑ 1.พนักงานประจําเขตในชลบุรี 50 50 25-40 ป ม.3 ขึ้นไป 12,000-15,000 โบนัสทุกเดือน ประกันอุบัติเหตุ 

482/8 ม.5 ต.บานสวน จากนม ทุนการศึกษาบุตร 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.086-555-6536,089-407-9115

E-mail.-

72 นางสาวปรณัฎฐ โชติอนันตสรนาด บานพักสวนบุคคล 1.คนสวน 1 1 ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

19 ม.4 ต.หนองตําลึง 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร095-554-1259

E-mail.-

73 บริษัท ลลิล พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) อสังหาริทรัพย 1.วิศวกรโครงสราง 50 50 25-45 ป ปวส. ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ

222/2 ถ.ศรีนครินทร แขวงหัวหมาก คารักษาพยาบาล โบนัส

เขตบางกะป กทม. 10240 ปรับเงินเดือนประจําป ประกันสังคม

โทร.027-321-041-5 ตอ 207,217 กองทุนเงินทดแทน อื่นๆ

E-mail. hr@lalinproperty.com
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74 บริษัท ฟตเนตเฟรต (ไทยแลนด) จํากัด ศูนยออกกําลังกาย 1.พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก 1 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 20,000 ขึ้นไป พนักงานออกกําลังกายฟรีทุกสาขา

98 อ.สาทรสแควร ชั้น 3 สาทรเหนือ ถ.สาทร สาขาเซนทรัล ชลบุรี ประกันสุขภาพและประกันชีวิต 

แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เคร่ืองแบบ 

โทร.021-186-688 คาความสามารถ มีทักษะการสื่อสารที่ดี

E-mail. fitnessfirster@fitnessfrist.co.th มีประสบการณขายอยางนอย 1 ป

75 บริษัท เอซีเอส เซอรวิซิงค (ไทยแลนด) จํากัด บริการเรงรัดหนี้สิน 1.เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน ประจําสาขาศรีราชา 60 60 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

699 ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

เขตสวนหลวง กทม. 10250 ประกันสังคม เบี้ยขยัน 

โทร.027-691-1381 คารักษาพยาบาล คาทันตกรรม อื่นๆ

E-mail. suthisac@aeon.co.th

76 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด (มหาชน) จําหนายสินคา 1.พนักงานประจําสาขา 50 50 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 12,000 ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

19/46 ม.7 ถ.เทศบาล 1 ต.หนองตําลึง อุปโภคบริโภค 2.ผูชวยผูจัดการสาขา 50 50 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 16,500 ปรับเงินเดือนประจําป อื่นๆ

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3.ผูจัดการสาขา 50 50 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 23,500

โทร.095-168-8229

E-mail. Suriwong.Yodchalod@th.tesco.com

77 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จําหนายสินคา 1.พนักงานแผนกอาหารสด 20 20 18-20 ป ม.6 ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป ตามกฎหมาย

1/1 ม.10 ต.ทุงสุขลา อุปโภคบริโภค 2.พนักงานแผนกแคชเชียร 10 10 18-20 ป ม.6 ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.พนักงานแผนกสินคาอุปโภคบริโภค 20 20 18-20 ป ม.6 ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป

โทร.083-019-2205 4.พนักงานจัดเรียงสินคา 20 20 18-20 ป ม.6 ขึ้นไป 13,000 ขึ้นไป

E-mail.-

78 ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 1.พนักงานขับรถ 1 1 24 ปขึ้นไป ปวส. 10,000 ไมมีประวัติทางอาชญากรรม

88/89 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-192-159-60 ตอ 306

E-mail.-
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79 นิรันดรแกรนด วิลล พัทยา อสังหาริมทรัพย 1.พนักงานบันทึกขอมูล 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 10,000

519/482 ม.9 พัทยาซอย 1 ต.หนองปรือ 2.พนักงานการเงินและบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 10,000

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,240

โทร.086-344-5936

E-mail.-

80 บริษัท เอชเคเอ็น แฟรนไชส จํากัด รานอาหาร 1.พนักงานเสิรฟ 2 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป ประกันสังคม เบี้ยขยัน เงินทิป

844 ถ.พระราม 6 ซ.25 2.พนักงานครัว ชุดยูนิฟอรม โบนัส เงินกูยืม อื่นๆ

แขวงเพชรบุรี กทม. 10400 ประจําสาขา ปตท. บายพาสชลบุรี

โทร.026-137-517-9 ตอ 116

E-mail. Komonchank.hnk@gmail.com

81 บริษัท พรี แมน เซอรวิส จํากัด บริการจัดหางาน 1.เจาหนาที่ประสานงานประจําโรงงาน 2 2 21 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,000 คาเดินทาง คาเดินทาง คาโทรศัพท 

131/238 ม.1 ถ.พระองคเจาสาย ต.บึงยี่โถ ประจําพื้นที่ชลบุรี คาดูแลยอด เบี้ยขยัน คาที่พัก 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โบนัส ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ

โทร.038-021-1167,083-617-7885

E-mail. Komonchank.hnk@gmail.com

82 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด บริการบัตรเครดิต 1.เจาหนาที่ธุรการเอกสาร ประจําสาขาชลบุรี 8 8 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 10,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โอที 

388 อ.เอ็กเชน ชั้น 27 ถ.สุขุมวิท คารักษาพยาบาล ประกันสังคม 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โบนัส อื่นๆ

โทร.038-490-921

E-mail.-

83 บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริการสื่อสารครบ 1.พนักงานขาย 3 3 20-30 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 โบนัส งานเลี้ยง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

99/1 ม.4 ต.คลองเกลือ วงจร 2.ชางซอมโทรศัพทมือถือ 10 10 21-35 ป ปวช. ขึ้นไป 11,000-13,000 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เงินกู

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประจําพื้นที่ชลบุรี คารักษาพยาบาล อื่นๆ

โทร.089-356-4703,025-026-359

E-mail. hr@samartcorp.com
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84 บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด จําหนายน้ํามัน 1.พนักงานขับรถสิบลอ 100 100 27-49 ป ไมจํากัดวุฒิ 18,000 มีใบอนุญาติขับขี่ประเภทที่ 4 เทานั้น

90 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 2.พนักงานขับรถเทรลเลอรบรรทุกน้ํามัน 100 100 27-49 ป ไมจํากัดวุฒิ 25,000 ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เขตหวยขวาง กทม. 10310 ประจําพื้นที่ชลบุรีบริการสงทั่วประเทศ ตําแหนงที่ 3 และ 4 

โทร.021-683-377,021-683-388 3.พนักงานขับรถสิบลอ 100 100 27-49 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000-30,000 ประจําศรีราชา ชลบุรี 

E-mail.- 4.พนักงานขับรถเทรลเลอรบรรทุกน้ํามัน 100 100 27-49 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000-30,000

85 บริษัท โรจนะวรรณกอสราง จํากัด รับเหมากอสราง 1.ผูควบคุมงานกอสราง 1 1 ไมจํากัด ปวช. ขึ้นไป 15,000 ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส 

29/144 ม.6 ต.บางพระ ถนน ประกันสังคม อื่นๆ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.096-838-4850

E-mail. Palinee_kea@hotmail.co.th

86 บริษัท เดอะ วิสคอน จํากัด บริการซอมบํารุง 1.ผูชวยชาง 5 5 25-45 ป ม.3 ขึ้นไป 450/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือน ประกันสังคม 

143/17 ม.7 ต.สุรศักดิ์ เคร่ืองจักร ชุดยูนิฟอรม ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.081-715-7115

E-mail. chaiwlee@gmail.com

87 หางหุนสวนจํากัด ศูนยรวมโลหะภัณฑ จําหนาย 1.พนักงานขาย 10 10 20-45 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000

18 ซ.3 ถ.บางแสนลาง ต.แสนสุข โลหะภัณฑ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.099-393-7422

E-mail. toonhalwon@gmail.com

88 บริษัท ฟงไข อิเล็กทรอนิคส เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนโลหะ 1.เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 12,000-18,000 คาอาหาร เบี้ยขยัน รถรับ-สงพนักงาน

(ประเทศไทย) จํากัด 106 ม.6 ถ.พานทอง 2.เจาหนาที่ DCC 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 12,000-15,000 ประกันสังคม โบนัส อื่นๆ

ต.หนองหงษ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3.BOI & GA 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 12,000-18,000

โทร.038-157-012-5

E-mail. naiyana@th.fki-group.com
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89 Siamgrug and Micromart รานขายยา 1.เจาหนาที่เภสัชกร ประจําสาขาพัทยา ชลบุรี 1 1 ไมเกิน 40ป ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร 30,000-40,000 มีใบประกอบโรคศิลป

122 ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กทม. 10250

โทร.027-158-900

E-mail. ton@siamdrug.com

90 บริษัท ล้ํายุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จํากัด จําหนาย 1.ผูชวยกุก ประจําสาขาเซนทรัลพัทยา 3 3 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000-12,000 โอที เบี้ยขยัน คาเปาหมาย 

55/113 ซ.ลาดพราว 88 แขวงวังทองหลาง เสื้อผาแฟชั่น คาเดินทาง คาคอมมิชั่น โบนัส 

เขตวังทองหลาง กทม. 10310 ประกันสังคม คารักษาพยาบาล อื่นๆ

โทร.025-392-004,083-097-8284

E-mail. info@lumyookfood.com

91 บริษัท เทโทรลูบริคแคนท จํากัด จําหนายผลิตภัณฑ 1.พนักงานน้ํามันหลอลื่นเชลล 2 2 20 ปขึ้นไป ป.ตรี 16,000-20,000 มีประสบการณดานการขาย 2 ปขึ้นไป

42/9 ซ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 23 น้ํามันหลอลื่น ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม โบนัส

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 ปรับเงินเดือนประจําป อื่นๆ

โทร.084-438-7024

E-mail. hr@metrolubricants.co.th

92 ศูนยคุมองพัทยา ชลบุรี สถาบันสอนพิเศษ 1.ครูผูชวย 10 10 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 6,500-9,000 โบนัส ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม

353/53 หอง 12-13 ต.บางละมุง 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.086-980-9722

E-mail.-

93 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงานประจํารานสาขา บานบึง ชลบุรี 5 5 18-32 ป ม.6 ขึ้นไป 9,500 เบี้ยขยัน คาเปาหมาย โบนัส

3388/23-24 ถ.พระราม 4 อุปโถคบริโภค 2.พนักงงานประจํารานสาขาเซนทรัล พัทยา 10 10 18-32 ป ม.6 ขึ้นไป 10,700 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อื่นๆ

กทม. 10110

โทร.026-652-001-3 ตอ 2020

E-mail. sathapornsu@watsons.co.th
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94 บริษัท ซุปเปอรีชเซียส จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงานขายประจําราน 2 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,240 ประกันสังคม คาอาหาร

ซ.จรัญสนิทวงศ 46 ถ.จรัญสนิทวงศ อุปโภคบริโภค 2.ผูชวยกุก/กุก 2 2 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,240 คาคอมมิชชั่น ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

แขวงบางยี่ชัน เขตบางพลัด กทม. 10700 ประจําสาขา OUTLET พัทยา

โทร.024-346-921 ตอ 131-132

E-mail.-

95 บริษัท แซม อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ออกแบบและสราง 1.ชางเชื่อมประกอบ 3 3 20-35 ป ไมจํากัด 12,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

27/30 ม.5 ซ.จงเจริญ ต.หนองตําลึง เคร่ืองจักร ประกันสังคม เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง อื่นๆ

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 อุตสาหกรรม

โทร.085/179/0999

E-mail. Sap_t@hotmail.co.th

96 บริษัท แมสมารเกตติ้ง จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงานขาย 10 10 20-30 ป ม.6 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

905/4 ถ.พระราม 3 ต.บางโพงพาง อุปโภคและบริโภค 2.ผูชวยพนักงานขาย 10 10 25-40 ป ป.6 ขึ้นไป 8,100 ประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ อื่นๆ

อ.ยานนาวา กทม. 10120 ประจําโรงแรมไทยเพรส บางแสน ชลบุรี

โทร.081-251-8708

E-mail.-

97 บริษัท เอส.เจ.เอ็ม เบลติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตสายพาน 1.ชางไฟ 2 2 25 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 308/วัน ที่พัก เบี้ยขยัน อาหารกลางวัน

243 ม.6 ต.ธาตุทอง ทุกชนิด 2.ชางเคร่ืองจักรกล 2 2 25 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 308/วัน

อ.บอทอง จ.ชลบุรี 20270

โทร.038-111-536-7,092-885-7788

E-mail.-

98 บริษัท ซุนอี้ เอ็นเตอรไพรส จํากัด ผลิต 1.พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี ทุกสาขา 9,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

196 ม.2 ต.หนองบอนแดง ชิ้นสวนยานยนต ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดยูนิฟอรม

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 คารถ คาอาหาร อื่นๆ

โทร.083-110-1308

E-mail.-
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99 สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.พนักงานขับรถ 1 1 20 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10,800

200/10 ม.2 ต.เสม็ด 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-467-254

E-mail.-

100 สํานักงานคลังจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.นักวิชาคลัง 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-467-254

http://klang.cgd.go.th/cbi

101 หางหุนสวนจํากัด แพร เจริญยนต บริการซอมรถ 1.ชางซอมรถจักรยานยนต 2 2 22 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 12,000

60/73 ม.6 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.086-301-8015,086-316-7558

E-mail.-

102 รานอาหาร เซนทรัลชลบุรี รานอาหาร 1.พนักงานประจําราน 3 3 18-32 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500 คาอาหาร คารถ คาลวงเวลา

55/88-89 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด 2.แคชเชียร 3 3 18-32 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500 คอมมิชชั่น อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.095-797-6863

E-mail.-

103 บริษัท ไท ไทย รับเบอร จํากัด ผลิตภัณฑ 1.จป.วิชาชีพ 3 3 25-40 ป ป.ตรี จป.วิชาชีพ 20,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

711/16 ม.9 ต.คลองกิ่ว จากยางสังเคราะห ประกันสังคม อื่นๆ

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220

โทร.086-344-3429

E-mail. taithairubber@gmail.com
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104 ปมน้ํามันบางจาก สาขาบายพาสชลบุรี รานอาหาร 1.พนักงานประจําซุมขายของ 2 2 20-35 ป ม.6 ขึ้นไป 10,500 ขึ้นไป คาลวงเวลา 

99/1 ม.4 ถ.ทางหลวงสายออมเมืองชลบุรี 

ต.หนองไมแดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.087-666-7708,093-578-1268

E-mail.-

105 บริษํท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงานประจําราน 20 20 18-32 ป ม.6 ขึ้นไป 9,800 คาครองชีพ โบนัส ปรับเงินเงือนประจําป

3388/23-24 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน อุปโภคบริโภค ประจําสาขาแปซิฟคพารค ศรีราชา

เขตคลองเตย กทม. 10110 ประจําสาขาโลตัส บอวิน

โทร.092-953-8894

E-mail.-

106 นางสาวสันทนา ลวนานนท บรรจุยางบริดสโตน 1.พนักงานบรรจุยาง 10 10 18-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 500/วัน ประกันสังคม

700/622 ม.4 นิคมอมตะนคร ต.บานเกา

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร.092-539-6495

E-mail.-

107 บริษัท เค ซี พี ซัลเซส จํากัด บริการ 1.แมบานทําความสะอาด 1 1 20-50 ป ป.6 ขึ้นไป 8,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

106 ถ.แยกสวนสยาม ต.คันนายาว ทําความสะอาด ประจําบางแสน ชลบุรี ประกันสังคม 

อ.คันนายาว กทม. 10230

โทร.081-424-2524

E-mail.-

108 บริษัท ยามาซากิ จํากัด รานขนม 1.พนักงานประจําราน ประจําสาขาชลบุรี 20 20 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500-12,000 โบนัส ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

1126/2 อ.วานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาที่พัก  อื่นๆ

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร.022-558-510-14

E-mail.-
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109 กรมสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 หนวยงานรัฐ 1.เจาพนักงานสรรพสามิต 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 11,400 ตามกฎหมาย

ศาลากลางชลบุรี ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสรอย

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.

https://www.excise.go.th

110 รานขอบสนามฟุตบอล บริการลางรถ 1.พนักงานรานคารแคร 5 3 2 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 200/วัน+10 บาท/คัน อาหารกลางวัน

5/62 ม.6 ซ.วัดอูตะเภา ต.หนองไมแดง 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.092-970-2010

E-mail.-

111 สวนเมลอนญี่ปุนบางพระ เกษตรกรรม 1.คนดูแลสวนเมลอน 1 1 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 12,000 ที่พัก โบนัส อาหารฟรี

รอบอางเก็บน้ําบางพระ ต.บางพระ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.080-093-1333

E-mail. Kasemlive@gmail.com

112 บริการรับเหมากอสราง รับเหมากอสราง 1.คนงานกอสราง 5 5 20-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 350-400/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป 

166/6 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.เหมือง 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.089-606-1251

E-mail.-

113 บริษัท พูรูกาวา อิเลคทริค พาวเวอร ซิสเต็มส ผลิตรถยนต 1.พนักงานขาย 1 1 26-30 ป 20,000 ป.ตรี สาขาการตลาด ปรับเงินเดือนประจําป ประกันสังคม

(ประเทศไทย) จํากัด 98/2 ถ.บางนา-ตราด โบนัส คาน้ํามัน อาหารฟรี

ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 กองทุนเงินทดแทน อื่นๆ

โทร.038-203-592-3

E-mail. N-niyom@pepst.com
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114 บริษัท หอแวน กรุป จํากัด จําหนายแวน 1.ผูชวยผูจัดการสาขาฝกหัด 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 12,300 คาคอมมิชชั่น คาลวงเวลา

227 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอบ 2.พนักงานประกอบแวน 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,300

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 3.พนักงานขาย 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,300

โทร.025-919-494 ตอ 101 ประจําสาขาเซนทรัลชลบุรี

E-mail. person@btv.co.th

115 บริษัท สหเซวา จํากัด ผลิต 1.ชางพนส/ีชางสเปรย 10 10 18-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,500 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

666/2 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม ชิ้นสวนพลาสติก ประกันสังคม คาเดินทาง คาอาหาร

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เบี้ยขยัน อื่นๆ

โทร.038-763-064-7

E-mail. Nicharat.pe@gmail.com

116 บริษัท เอเอเอ็ม แคปปตอล เซอรวิส พัทยา จก. บริการเชาซ้ือ 1.พนักงานบริการสินเชื่อ 5 5 20-30 ป ปวส. ขึ้นไป 10,135 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

42/89 ม.9 ต.หนองปรือ ประกันสังคม 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-429-954

E-mail.-

117 บริษัท เอนิตา (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม 30 30 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 348-393/วัน คาอาหาร เบี้ยขยัน คาครองชีพ

22/3 ม.14 ต.หนองรี เสื้อผา คาฝมือ โบนัส อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-265-700 ตอ 417

E-mail.-

118 หมอจีอาหารสัตว จําหนายอาหารสัตว 1.พนักงานทั่วไป 2 2 20-39 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

115-5-6 ม.6 ซ.เทศบาลดอนหัวฬอ 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.062-919-4999

E-mail.-
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119 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริการโทรคมนาคม 1.เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธประจําศูนยบริการ 10 10 21-30 ป ป.ตรี ขึ้นไป 11,000-25,000 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ประกันสังคม

319 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน คาทันตกรรม อื่นๆ

เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร.022-028-000

E-mail.-

120 บริษัท เอฟแอนดเอ็น ยูไนเต็ด จํากัด จําหนายไอศกรีม 1.พนักงานขาย 20 20 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป มีบุคคลคํ้าประกัน 

19/111 ม.7 ถ.ทาขาม แขวงแสมดํา คารักษาพยาบาล ชุดยูนิฟอรม 

เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 ประกันสังคม โบนัสประจําป

โทร.063-203-6311,028-957-071-78 ประกันชีวิตกลุม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

E-mail. prownapa@fnnfoods.com

121 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด- หนวยงานรัฐ 1.พนักงานขับรถยนต 1 1 25-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ตามกฎหมาย

ชลบุรี 119 ม.1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-113-371-74

E-mail.-

122 บริษัท โฟไทล ซีแอนดจี เคร่ืองใชไฟฟา จําหนาย 1.พนักงานขาย สาขาโฮมเวิรค พัทยา 2 2 25-35 ป ม.3 ขึ้นไป 10,000 ปรับเงินเดือนประจําป ประกันสังคม

(ประเทศไทย) จํากัด 29/36-38 ถ.พระราม 9 เคร่ืองใชไฟฟา ชุดยูนิฟอรม 

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม. 10310 

โทร.024-390-085

E-mail. icecy201154@gmail.com

123 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) รานอาหาร 1.พนักงานเสิรฟ 15 15 18-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 12,000 รักงานบริการ โบนัส อาหาร

1200 ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา 2.ครัวญี่ปุน 8 8 18-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 12,000 ชุดยูนิฟอรม คารักษาพยาบาล

เขตบางนา กทม. 10260 3.ครัวขนม 2 2 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 12,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ

โทร.083-099-6665,083-099-6684 4.ครัวลาง 2 2 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 12,000 คาที่พัก คาลวงเวลา ประกันสังคม อื่นๆ

E-mail.- ประจํารานยาโยอิ สาขาบอวิน ชลบุรี
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124 หางหุนสวนจํากัด ปณณนรี ดีเวลลอปเมนท โรงแรม 1.พนักงานบริการ (เสิรฟ) 4 5 21 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป รักงานบริการ

95/1 ซ.เรืองอราม ต.ดอนหัวฬอ 2.กุก 2 2 24 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 15,000 ขึ้นไป มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000 3.ผูชวยกุก 1 1 24 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ขึ้นไป

โทร.094-478-0174,023-799-632-33 4.แมบาน 5 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 320/วัน

E-mail.-

125 บริษัท กา จิน เทค จํากัด ผลิตชิ้นสวน 1.ชางแมพิมพปมโลหะ 2 2 20-35 ป ปวช. สาขาชางกลโรงงาน 12,000 เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

18/22 ม.2 ต.หนองชาก อิเลคทรอนิกส 2.QA/Engineer 2 2 20-40 ป ปวช. ขึ้นไป 12,000 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

อ.บานบึง จ.ชลบุรี  20170 3.เจาหนาที่ BOI 1 1 22-35 ป ปวส. ขึ้นไป 20,000 ประกันสังคม คาอาหาร คาตําแหนง

โทร.038-196-253-4 4.เจาหนาที่ จป.วิชาชีพ 1 1 25-35 ป ปวส. ขึ้นไป 23,000 เบี้ยขยัน คากะ คาน้ํามัน 

E-mail.-

126 บริการงานรับเหมากอสราง บริการรับเหมา 1.พนักงานกอสราง 3 3 20-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 350-400/วัน ปรับเงินเดือนประจําป

133 หมูบานเอื้ออาทร ม.4 ต.ทาบุญมี กอสราง

อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 20240

โทร.062-016-7696

E-mail.-

127 บริษัท เทนเทค (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตปาย,สติ๊กเกอร 1.ผูชวยผูจัดการการผลิต 1 1 35-45 ป ป.ตรี ขึ้นไป 50,000 โบนัส เบี้ยขยัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

700/862-683 ม.5 นิคมอมตะนคร 2.พนักงานขาย 2 2 23 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 25,000 รถรับ-สง ยูนิฟอรม 

ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3.ชางพิมพ กาเวียร 4 4 21 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 15,000-25,000

โทร.038-210-784-7 ตอ 194,193 4.ชางคุมเคร่ืองทําซอง 4 4 21 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 15,000-25,000

E-mail. Th_maylada@tentac.co.jp 5.ชางพิมพมือ 2 2 30-37 ป ม.6 ขึ้นไป 15,000-20,000

128 หางหุนสวนจํากัด ไทยวานิชทรานสปอรต บริการขนสงสินคา 1.พนักงานขับรถบรรทุก 2 2 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 12,000-30,000 มีใบขับขี่ ท 2 ท 3

122/5 ม.5 ต.บางละมุง ไมมีประวัติอาชญากรรม

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ที่พัก คาไฟ คาน้ํา อื่นๆ

โทร.091-061-5560

E-mail.-
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129 บริษัท เค.ซี.ไอ. เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด จําหนายรอก,เครน 1.พนักงานขับรถ+ผูชวยชาง 1 1 18 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,500 ประกันสังคม เบี้ยขยัน ที่พัก

77/45/46 ม.10 ต.นาปา โบนัส อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.029-791-400,029-791-404

E-mail. kci@cranekci.com

130 บริษัท สตารมารค (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขาย 10 10 22-35 ป ปวช. ขึ้นไป 12,000-14,000 คาคอมมิชชั่น คาโทรศัพท

27/8 ม.8 ถ.พระบรมราชชนนี แขวงฉิมพรี เฟอรนิเจอร 2.พนักงานชวยขาย 10 10 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500-10,000 คาเดินทาง

เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 ประจําชลบุรี

โทร.028-859-550-3 ตอ 2109-2110

E-mail. Chanyanit.ph@starmark.co.th

131 บริษัท สตารมารคแมนูแฟคเชอรร่ิง จํากัด ผลิตเฟอรนิเจอร 1.พนักงานชวยขาย 10 10 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป มีใจรักงานบริการ และงานขาย

ต.ทาทราย 2.Sale Designer 10 10 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ประจําสาขาโอมโปรพัทยา ศรีราชา อมตะนคร ประกันชีวิต อื่นๆ

โทร.085-479-8900,091-818-8525

E-mail. Chanyanit.ph@starmark.co.th

132 บริษัท ออนนุชกอสราง จํากัด โรงแรม 1.สจวด 1 1 20-50 ป ม.3 - ป.ตรี 350/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

31/71 ม.12 ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน 2.ผูจัดการฝายบุคคล 2 2 20-50 ป ม.3 - ป.ตรี 20,000 โบนัส ประกันสังคม อื่นๆ

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.ผูจัดการแผนกตอนรับ 3 3 20-50 ป ม.3 - ป.ตรี 20,000

โทร.038-756-523-33 4.กุกไทย/ยุโรป 4 4 20-50 ป ม.3 - ป.ตรี 350/วัน

E-mail. Pn-mgr@jomtiengarden.com

133 บริษัท เอคลาส แมนเนจเมนท จํากัด รับเหมาทําไฟฟา 1.ชางไฟฟา 2 2 27-45 ป ปวส. ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส 

4/4 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร.098-562-3545

E-mail.-
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บริษัท ไพสิฐ อิเตอรเทรด จํากัด จะหนายเสื้อผา 1.เจาหนาที่ฝายขาย 5 5 22-28 ป ปวช. ขึ้นไป 9,240 คาคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน 

80/180 ม.3 ต.บานสวน เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 มีใจรักงานบริการ

โทร.038-287-355

E-mail.-
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