
ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ

560 13 2 545

1 บริษัท ตึกคอม จํากัด หางสรรพสินคา 1.พนักงานตอนรับ 15 15 20-35 ป ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป โบนัส ปรับคาจางประจําป เบี้ยขยัน

4/222 ม.10 ต.ทุงสุขลา 2.ลามภาษาญี่ปุน 3 3 22-35 ป ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป เคร่ืองแบบพนักงาน คารักษาพยาบาล

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3.พนักงานบริการหองอาหาร 25 25 20 ปขึ้นไป ม.6 9,240 ขึ้นไป ตรวจสุขภาพประจําป อื่นๆ

โทร.038-400-400 ตอ 109 4.พนักงาน Bell boy 10 10 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,240 ขึ้นไป

E-mail. Hr@lt.co.th,wallapa@lt.co.th 5.กุก อาหารไทย/ญี่ปุน 10 10 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ขึ้นไป

6.พนักงานรักษาตวามสะอาด/คนสวน 20 20 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,240

2 ราน Bevel Jemel จําหนาย 1.ทีมพนักงานขาย 2 2 25-45 ป ม.6 ขึ้นไป 15,000+ ทองเที่ยวประจําป 

29/9 ซ.ซีไซด ถ.บางแสนสาย 4 ใต ต.แสนสุข เคร่ืองเพชร

อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ตําแหนงงานวางประจําเดือนมีนาคม 2560

โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา

29/9 ซ.ซีไซด ถ.บางแสนสาย 4 ใต ต.แสนสุข เคร่ืองเพชร

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

โทร.086-146-9995

E-mail. senseskincares@gmail.com

3 ราน 100 จําหนาย 1.เจาหนาที่ธุรการ 5 5 18-30 ป ม.3 ขึ้นไป 500+/วัน ปรับเงินเดือน โบนัสประจําป

29/9 ซ.ซีไซด ถ.บางแสนสาย 4 ใต ต.แสนสุข เคร่ืองเพชร

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

โทร.086-146-9995

E-mail. senseskincares@gmail.com

4 บริษัท วัฒนชัยรับเบอรเมท จํากัด ผลิตถุงมือยาง 1.เจาหนาที่เอกสารควบคุม 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000 ประสบการณทํางาน 1-2 ป

67/1 ม.4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแดง ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

โทร.038-203-312 เบี้ยขยัน อื่นๆ

E-mail. wafactoryhr@gmail.com
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5 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยสมารทการด- บริการ 1.เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 15 15 18-50 ป ป.6 ขึ้นไป 450/วัน ปรับเงินเดือนประจําป ประกันสังคม

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ถ.สุทธิสารแยก 1 ความปลอดภัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

โทร.082-715-5488

E-mail.-

6 บริษัท ปริญญาเฮาส จํากัด อสังหาริมทรัพย 1.พนักงานขับรถผูบริหาร 1 1 45-55 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000+ ประกันสังคม

60/16 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-796-256-9

E-mail. piktee@gmail.com

7 บริษัท คอล เซ็นเตอร เอเชีย จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงาน Call Center 436 436 ไมเกิน 35ป ม.3 ขึ้นไป 10,000+ ประกันสังคม คาลวงเวลา 

16/3 ซ.เขามะละกอ ต.นาจอมเทียน อุปโภคบริโภค รถรับ-สงพนักงาน16/3 ซ.เขามะละกอ ต.นาจอมเทียน อุปโภคบริโภค รถรับ-สงพนักงาน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทร.091-743-1122

E-mail.-

8 บานพักสวนบุคคล (คุณสรวงชนก) บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000-9,500 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

112/438 ถ.พระยาสัจจา ม.1 ถ.พระยาสัจจา สามารถพักกับนายจางได

ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.098-995-9929

E-mail.-

9 บริษัทชลบุรีเกษม จํากัด จําหนายกระจก 1.พนักงานคลังสินคา 5 5 20-30 ป ม.6 ขึ้นไป 350/วัน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

66/7 ม.2 ต.โปง อลูมิเนียม 2.บริหารงานขาย 1 1 25-35 ป ปวส. ขึ้นไป 12,000+ สามารถขับรถไดและมีรถยนต

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.เจาหนาทีขายประจําสาขา 1 1 25-35 ป ปวส. ขึ้นไป 10,000+ มีประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป

โทร.081-686-0433,093-3251-409-10

E-mail.-

Page 2



ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา

10 บริษัท โฟร ดีเวลลอปเมนท จํากัด อสังหาริมทรัพย 1.เจาหนาท่ีประสานงานราชการ/โอนกรรมสิทธิ์ 1 1 25-40 ป ป.ตรี ขึ้นไป 20,000 ประสบการณทํางาน 2 ปขึ้นไป

728/157 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง ประจําไซดงานที่ศรีราชา ดูแลโซนชลบุรี ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

อ.ยานนาวา กทม. 10120 2.คนขับรถ ประจําโครงการ เดอะ วัลเลย 1 1 30-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 15,000 ประจําสังคม ประกันอุบัติเหตุ 

โทร.026-837-156-58 ประจําบอวิน ชลบุรี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอรม 

E-mail. Hr.fifthdevalopment@gmail.com

11 บริการรับเหมาร้ือถอดเสาสัญญาณโทรศัพท บริการ 1.พนักงานร้ือเสาสัญญาณ 6 6 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 350/วัน

284 ถ.เปรมใจราษฎร ต.แสนสุข ถอดเสาสัญญาน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.097-328-1896

E-mail. root2pam@gmail.com

12 หมูบานปยวัฒน-อางศิลา อสังหาริมทรัพย 1.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000

188/999 ต.เสม็ด 188/999 ต.เสม็ด 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.089-403-9704

E-mail.-

13 บริษัท นิว แค็ป โปรดักท จํากัด ผลิตงานผา 1.พนักงานเย็บผาจักรอุตสาหกรรม 2 2 19-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

101/59 ซ.เศรษฐกิจ 32 ต.หนองรี ประกันสังคม คาลวงเวลา

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-340-3834,092-698-4528

E-mail.-

14 บริษัท น่ําเฮง คอนกรีต (1992) จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขับรถโม 12 12 20-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 13,000 มีใบขับขี่ประเภท บ.2/ท.2 ขึ้นไป

569 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง คอนกรีตผสมเสร็จ ประจําสาขาชลบุรี คาเที่ยว ที่พัก

เขตยานนาวา กทม. 10120 ประจําสาขา พานทอง 2

โทร.061-413-0986,061-413-7976 ประจําสาขาอมตะนคร 

E-mail.-
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15 บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอาทเลท จก.(มหาชน จําหนายเสื้อผา 1.พนักงานขาย 10 10 18-35 ป ม.6-ป.ตรี 9,300+ เคร่ืองแบบพนักงาน คารักษาพยาบาล

111 ม.8 ต.บางพระ 2.เจาหนาที่แคชเชียร 2 2 18-35 ป ม.6-ป.ตรี 9,300+ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3.เจาหนาที่คลังสินคา 3 3 18-35 ป ม.6-ป.ตรี 9,300+ ประกันอุบัติเหตุ เงินกู ที่พัก

โทร.064-301-7107 4.เจาหนาที่บัญชี 1 1 19-35 ป ปวช.-ป.ตรี 10,000+ รถรับ-สง คาตําแหนง อื่นๆ

E-mail.- 5.คนสวน 1 1 20-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,300-10,000

6.แมบาน 2 2 21-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,300-10,000

7.ชางซอมบํารุง 2 2 22-35 ป ปวช.-ป.ตรี 9,300-10,000

9.Visual Merchandise Officer 1 1 22-35 ป ป.ตรี 12,000-18,000

ประจําสาขาศรีราชา/พัทยา

16 บริษัท ทรายมณี จํากัด โรงแรม 1.พนักงานทําความสะอาดหองพัก 50 50 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,240 ปรับเงินเดือนประจําป ประกันสังคม ที่พัก

499/7 โรงแรมลองบีช การเดน แอนด สปา 2.พนักงานทําความสะอาดอุปกรณ 10 10 18-35 ป ป.3 ขึ้นไป 9,240

ม.5 ซ.นาเกลือ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ ม.5 ซ.นาเกลือ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ 

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-414-616-25

E-mail.-

17 บริการออกแบบ ตกแตงงานกอสราง กอสราง 1.ชางไฟ/ผูชวยชางไฟ/ผูชวยกอสราง 4 4 20-45 ป ป.6-ปวส. 300/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

104/16 ซ.ไปรษณีย ถ.วชิรปราการ

ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.095-791-5426

E-mail.-

18 บานพักสวนบุคคล หมูบานแกรนดมณีรินทร บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 ไมเกิน 35ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พัก

159/126 ต.หนองขาว 2.คนสวน 1 1

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.086-345-1583

E-mail.-
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19 บานสมุนไพร ศิลามณี บริการซอมไฟฟา 1.ชางไฟฟา 2 2 18-45 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000+ ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

189/32 หมูบานคันทรีโฮมเลดาแอนดพารท 2.ชางเทคนิค 2 2 18-45 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000+ ประกันสังคม

ม.1 ซ.2/2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทร.080-587-2199

E-mail.-

20 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ผลิตอาหารสัตว 1.คนงานรับ-จายสินคา 10 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน คาตําแหนง คาลวงเวลา ประกันสังคม 

99 ม.9 ถ.บานบึง-แกลง ต.หนองอิรุณ

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 2020

โทร.091-774-3671

E-mail.-

21 บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร เทอรมินัล 1 จก. บริการขนสงสินคา 1.พนักงานขับรถหัวลาก 20 20 22-35 ป ป.6 ขึ้นไป 15,000-20,000 เบี้ยขยัน คากะ คาอาหาร คาทักษะ

ทาเรือพาณิชยแหลมฉบังทาที่ A0 ตึก LCMT 2.ชางซอมบํารุง 3 3 22-30 ป ปวส. สาขาไฟฟา 15,000-18,000 โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนประจําปทาเรือพาณิชยแหลมฉบังทาที่ A0 ตึก LCMT 2.ชางซอมบํารุง 3 3 22-30 ป ปวส. สาขาไฟฟา 15,000-18,000 โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนประจําป

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.Customer Service 5 5 22-30 ป ป.ตรี 15,000-20,000 ประกันกลุม ประกันสุขภาพ 

โทร.038-408-600 ตอ 2561 4.พนักงานตรวจเช็คตูสินคา 3 3 22-30 ป ปวส.ไมจํากัดสาขา 15,000-18,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

E-mail.-

22 บริษัท เทพนิมิต ทาวเวอร จํากัด บริการขนสงสินคา 1.พนักงานทั่วไป 5 5 30-55 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป 

494-496 อ.ศิริวารินทร ถ.วชิรปราการ 

ต.มะขามหยง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-282-223

E-mail.-

23 บริษัท ไทย ไชนา ไฟเบอร ออฟติคส จํากัด ผลิตสายเคเบิ้ล 1.เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ 3 3 25-35 ป ปวช./ปวส. 11,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

83/43 ม.10 ต.หนองขาม และใยแกว 2.พนักงานฝายผลิต 5 5 25-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,240 ประกันสังคม เบี้ยขยัน 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 คาอาหาร คาเดินทาง ยอดผลิต

โทร.084-655-4333,087-428-8905

E-mail.-
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ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา

24 บริษัท แซท ซิสเท็ม แอดวานซ เทคโนโลยี จก. จําหนายดาวเทียม 1.พนักงานบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช./ปวส./ป.ตรี 9,000-12,000 โบนัส ประกันสังคม

107/19-20 ม.13 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.088-758-3808,086-445-0568

E-mail. Sats_pattaya@hotmail.com

25 หอพักวี (คุณจินตนา) อสังหาริมทรัพย 1.แมบาน 1 1 18-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 308-350/วัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

2/18 ซ.7 ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข ประกันสังคม 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.084-107-1370

E-mail.-

26 บริษัท โตโยตา จี เอ็น ดี ชลบุรี จํากัด จําหนายรถยนต 1.ผูจัดการศูนยบริการ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 25,000-40,000 โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป ชุดฟอรม

18/4 ม.4 ต.บางละมุง 2.ผูจัดการแผนกขาย 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 20,000-25,000 ตรวจสุขภาพประจําป เบี้ยเลี้ยงอบรม18/4 ม.4 ต.บางละมุง 2.ผูจัดการแผนกขาย 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 20,000-25,000 ตรวจสุขภาพประจําป เบี้ยเลี้ยงอบรม

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.หัวหนาแผนกบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 18,000-20,000 กองทุนกูยืม ทองเที่ยวประจําป อื่นๆ

โทร.038-719-999 ตอ 164,166 4.หัวหนาแผนกอะไหล 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 15,000-17,000

E-mail. Chalarin.gnd@gmail.com 5.หัวหนาแผนกลูกคาสัมพันธ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 15,000-17,000

ประจําสาขาพานทอง ชลบุรี 6.พนักงานอะไหล 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-15,000

7.หัวหนาชาง 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 15,000-17,000

8.เจาหนาที่รับรถ(SA) 4 4 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-15,000

9.สโตร 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-15,000

10.ชางซอมรถยนต 20 20 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-15,000

11.เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 2 2 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-12,000

12.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-12,000

13.แคชเชียร 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-12,000

14.ที่ปรึกษาการขาย 10 10 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 20,000

15.เจาหนาที่การเงิน 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-12,000

16.เจาหนาที่บัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-12,000
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ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
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อายุ วุฒิการศึกษา

27 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) จําหนายเคร่ืองดื่ม 1.พนักงานขาย 20 20 25-40 ป ม.3-ป.ตรี 9,500+ ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

700/369 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

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

โทร.038-458-635-45

E-mail. Sujin.renuklin@sermsukplc.com

28 กรมทางหลวง หนวยงานรัฐ 1.นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ 2 2 18 ปขึ้นไป ป.โท 17,500-19,250 ตามกฎหมาย

กองการเจาหนาที่ อ.12 ชั้น 1 กรมทางหลวง

ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม.

โทร.023-546-668-75

29 โรบินสัน สาขาชลบุรี หางสรรพสินคา 1.พนักงานขายสินคา 5 5 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500 ประกันสังคม คารักษาพยาบาล งานเลี้ยง

55/90 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสรอย 2.พนักงานรับชําระเงิน(แคชเชียร) 5 5 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500 ทองเที่ยวประจําป โบนัส 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานบริการลูกคา 2 2 18-40 ป ปวส. ขึ้นไป 11,000อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานบริการลูกคา 2 2 18-40 ป ปวส. ขึ้นไป 11,000

โทร.064-456-6365 4.พนักงานธุรการ 2 2 18-40 ป ปวส. ขึ้นไป 9,500

E-mail. Crerecruitmenteastern@central.co.th 5.พนักงานตรวจรับสินคา 2 2 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500

6.เจาหนาที่ปองกันการสูญเสีย 2 2 18-40 ป ปวส. ขึ้นไป 11,000

30 บริษัทในกลุม ปตท. จํากัด (มหาชน) จําหนายน้ํามัน 1.ชางเทคนิค/ชางซอมบํารุง 10 10 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 12,500 โบนัสประจําป ประกันชีวิต 

55 สนง.คลังน้ํามันพระโขนง ถ.อาจณรงค 2.พนักงานขับรถโฟลคลิฟท 10 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,240 คารักษาพยาบาล คาทันตกรรม

แขวงคลองเตย กทม. 10260 3.พนักงานคลังสินคา 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,200 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชุดฟอรม อื่นๆ

โทร038-017-911,085-488-2573 4.พนักงานเติมน้ํามัน 10 10 18 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,240

E-mail.-

31 บานพักสวนบุคคล(ดูแลผูปวย) บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 ไมเกิน 30ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000+ ตองสามารถพักกับนายจางได

232/3 ซ.ฑีฆามาศ ถ.วชิรปราการ ต.บานสวน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.083-036-3063

E-mail.-
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ชาย หญิง
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นว
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อายุ วุฒิการศึกษา

32 บริษัท เอสซีจี ยามาดตะ เอ็กซเพรส จํากัด จําหนายคอนกรีต 1.พนักงานบริการขนสงสินคา 20 20 18-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 13,000+ โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป 

11/13 ม.9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง รถกระบะ/มอเตอรไซด คารักษาพยาบาล เงินพิเศษ

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 2.พนักงานบริการคลังสินคา 2 2 18-45 ป ปวส. 12,000+ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

โทร.063-204-4356 3.หัวหนาคลังสินคา 1 1 18-45 ป ป.ตรี 20,000+

E-mail.-

33 โครงการบานภัทราพร 2 อสังหาริมทรัพย 1.คนดูแลสระวายน้ํา 1 1 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 8,000

88/8 ม.1 ต.เสม็ด 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

โทร.081-244-1522

E-mail-

34 รานขาวมันมันไก ชลบุรี รานอาหาร 1.ผูชวยขายขาวมันไก 2 2 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พัก

126/222 หมูบานสัจจาวิลลา ม.3 126/222 หมูบานสัจจาวิลลา ม.3 

ถ.พระยาสัจจา ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 

โทร.082-499-8394

E-mail. rungrat6116@gmail.com

35 บานสวนบุคคล(รับเลี้ยงเด็ก) บานสวนบุคคล 1.แมบานเลี้ยงเด็ก 1 1 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

339/8 ม.7 ถ.บอวิน ต.บอวิน

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทร.085-918-4055

E-mail. yuwaporn@yoro3v.co.th
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ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
เพศ

ลํา
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ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

จํา
นว
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อายุ วุฒิการศึกษา

36 บริษัท โตโยตา จี เอ็น ดี ชลบุรี จํากัด จําหนายรถยนต 1.ผูจัดการศูนยบริการ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 25,000-40,000 โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป ชุดฟอรม

18/4 ม.4 ต.บางละมุง 2.ผูจัดการแผนกขาย 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 20,000-25,000 ตรวจสุขภาพประจําป เบี้ยเลี้ยงอบรม

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.หัวหนาแผนกบัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 18,000-20,000 กองทุนกูยืม ทองเที่ยวประจําป อื่นๆ

โทร.038-719-999 ตอ 164,166 4.หัวหนาแผนกอะไหล 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 15,000-17,000

E-mail. Chalarin.gnd@gmail.com 5.หัวหนาแผนกลูกคาสัมพันธ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 15,000-17,000

ประจําสาขาพานทอง ชลบุรี 6.พนักงานอะไหล 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-15,000

7.หัวหนาชาง 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 15,000-17,000

8.เจาหนาที่รับรถ(SA) 4 4 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-15,000

9.สโตร 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-15,000

10.ชางซอมรถยนต 20 20 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-15,000

11.เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 2 2 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-12,000

12.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-12,00012.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-12,000

13.แคชเชียร 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-12,000

14.ที่ปรึกษาการขาย 10 10 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 20,000

15.เจาหนาที่การเงิน 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-12,000

16.เจาหนาที่บัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 9,300-12,000

37 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) จําหนายเคร่ืองดื่ม 1.พนักงานขาย 20 20 25-40 ป ม.3-ป.ตรี 9,500+ ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

700/369 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

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

โทร.038-458-635-45

E-mail. Sujin.renuklin@sermsukplc.com

38 กรมทางหลวง หนวยงานรัฐ 1.นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ 2 2 18 ปขึ้นไป ป.โท 17,500-19,250 ตามกฎหมาย

กองการเจาหนาที่ อ.12 ชั้น 1 กรมทางหลวง

ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม.

โทร.023-546-668-75
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ชาย หญิง
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ระ

บุ อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
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น

อายุ วุฒิการศึกษา

39 โรบินสัน สาขาชลบุรี หางสรรพสินคา 1.พนักงานขายสินคา 5 5 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500 ประกันสังคม คารักษาพยาบาล งานเลี้ยง

55/90 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสรอย 2.พนักงานรับชําระเงิน(แคชเชียร) 5 5 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500 ทองเที่ยวประจําป โบนัส 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานบริการลูกคา 2 2 18-40 ป ปวส. ขึ้นไป 11,000

โทร.064-456-6365 4.พนักงานธุรการ 2 2 18-40 ป ปวส. ขึ้นไป 9,500

E-mail. Crerecruitmenteastern@central.co.th 5.พนักงานตรวจรับสินคา 2 2 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,500

6.เจาหนาที่ปองกันการสูญเสีย 2 2 18-40 ป ปวส. ขึ้นไป 11,000

40 บริษัทในกลุม ปตท. จํากัด (มหาชน) จําหนายน้ํามัน 1.ชางเทคนิค/ชางซอมบํารุง 10 10 18 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 12,500 โบนัสประจําป ประกันชีวิต 

55 สนง.คลังน้ํามันพระโขนง ถ.อาจณรงค 2.พนักงานขับรถโฟลคลิฟท 10 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,240 คารักษาพยาบาล คาทันตกรรม

แขวงคลองเตย กทม. 10260 3.พนักงานคลังสินคา 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,200 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชุดฟอรม อื่นๆ

โทร038-017-911,085-488-2573 4.พนักงานเติมน้ํามัน 10 10 18 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,240

E-mail.-

41 บานพักสวนบุคคล(ดูแลผูปวย) บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 ไมเกิน 30ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000+ ตองสามารถพักกับนายจางได41 บานพักสวนบุคคล(ดูแลผูปวย) บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 ไมเกิน 30ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000+ ตองสามารถพักกับนายจางได

232/3 ซ.ฑีฆามาศ ถ.วชิรปราการ ต.บานสวน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.083-036-053

E-mail.-

42 บริษัท เอสซีจี ยามาดตะ เอ็กซเพรส จํากัด จําหนายคอนกรีต 1.พนักงานบริการขนสงสินคา 20 20 18-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 13,000+ โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป 

11/13 ม.9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง รถกระบะ/มอเตอรไซด คารักษาพยาบาล เงินพิเศษ

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 2.พนักงานบริการคลังสินคา 2 2 18-45 ป ปวส. 12,000+ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

โทร.063-204-4356 3.หัวหนาคลังสินคา 1 1 18-45 ป ป.ตรี 20,000+

E-mail.-

43 โครงการบานภัทราพร 2 อสังหาริมทรัพย 1.คนดูแลสระวายน้ํา 1 1 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 8,000

88/8 ม.1 ต.เสม็ด 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

โทร.081-244-1522

E-mail-
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44 รานขาวมันมันไก ชลบุรี รานอาหาร 1.ผูชวยขายขาวมันไก 2 2 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พัก

126/222 หมูบานสัจจาวิลลา ม.3 

ถ.พระยาสัจจา ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 

โทร.082-499-8394

E-mail. rungrat6116@gmail.com

45 บานสวนบุคคล(รับเลี้ยงเด็ก) บานสวนบุคคล 1.แมบานเลี้ยงเด็ก 1 1 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

339/8 ม.7 ถ.บอวิน ต.บอวิน

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทร.085-918-4055

E-mail. yuwaporn@yoro3v.co.th

46 บริษัท ยูนิคัล เวิรคส จํากัด บริการกลึง,เชื่อม 1.พนักงาน Qc 2 2 25-35 ป ปวช.ขึ้นไป 12,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

97-99 ม.4 ต.มาบโปง ไสโลหะ 2.ชาง CNC 5 5 23-35 ป ปวส.ขึ้นไป 12,000 ประกันสังคม เบี้ยขยัน คาเชาบาน97-99 ม.4 ต.มาบโปง ไสโลหะ 2.ชาง CNC 5 5 23-35 ป ปวส.ขึ้นไป 12,000 ประกันสังคม เบี้ยขยัน คาเชาบาน

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3.ชางประกอบ 5 5 25-40 ป ม.3ขึ้นไป 10,000 คาเดินทาง

โทร.038-452-910-4,086-334-1992 4.ชางเชื่อม 5 5 25-40 ป ม.3ขึ้นไป 10,000

E-mail. hr@unicalworks.com

47 บริษัท สยามคีปเปอร แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ผลิต 1.เจาหนาที่ QA 1 1 24 ปขึ้นไป ปวส. 12,000+ คาลวงเวลา เบี้ยขยัน คากะ คาอาหาร

700/900 ม.3 ต.หนองกะขะ ชิ้นสวนยานยนต 2.Production planning 1 1 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี 12,000+ ตาน้ํามันรถ รถรับ-สง เงินชวยเหลือ

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โบนัส ประกันกลุม อื่นๆ

โทร.038-185-400-7 ตอ 401-403

E-mail.-

48 บริษัท วาฟา วีฮีเคิล จํากัด ประกอบรถยนต 1.ผูอํานวยการฝายขาย 2 2 22-45 ป ปวส.ขึ้นไป 30,000-70,000 อาหารกลางวันฟรี ชุดยูนิฟอรม 

388 ม.6 ต.หนองใหญ 2.ผูจัดการขายระดับภูมิภาค 5 5 22-45 ป ปวส.ขึ้นไป 25,000-70,000 คาคอมมิชชั่น ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี 20190 3.วิศวกรยานยนต 1 1 22-45 ป ป.ตรี 30,000-50,000

โทร.038-196-804-5,081-300-5097 4.ลามภาษาจีน 2 2 22-40 ป ป.ตรี 30,000-50,000

E-mail. sukrita@wantruck
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49 บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด (สาขาศรีราชา) จําหนายรถยนต 1.ที่ปรึกษาการขาย ประจําโชวรูม 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5,000+ คาคอมมิชชั่น

111/22 ม.4 ต.สุรศักดิ์ 2.ที่ปรึกษาการขาย ประจําภาคสนาม 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5,000+

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ประจําสาขาศรีราชา

โทร.081-588-8791,038-328-222

E-mail.-

50 ทฤษฎีการชาง กลึง,เชื่อมโลหะ 1.พนักงานทั่วไป 5 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 350/วัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

9/8 ม.3 ถ.สุขุมวิท-อางศิลา ต.เสม็ด อาหารฟรี เงินพิเศษ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-159-1419

E-mail.-

51 บริษัท เรียลโซลพลัส จํากัด ผลิตแมพิมพโลหะ 1.เจาหนาที่พัสดุและคลังสินคา 3 3 25-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000-12,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

339/32 ม.10 ต.บางพระ 2.เจาหนาที่ติดตั้งเคร่ืองจักร 5 5 25 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 9,000-12,000 ประกันสังคม คากะ คาเชาบาน 339/32 ม.10 ต.บางพระ 2.เจาหนาที่ติดตั้งเคร่ืองจักร 5 5 25 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 9,000-12,000 ประกันสังคม คากะ คาเชาบาน 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3.ชางซอมบํารุงไฟฟา 3 3 25-35 ป ปวช.ขึ้นไป 9,000-13,000 คาลวงเวลา ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ

โทร.038-341-792 4.ชางเชื่อม/เจียร 15 15 25 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000-12,000 เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

E-mail. pattarawadee@realsoluplus.com 5.Milling/Lathe/CNC 10 10 21-35 ป ปวช.ขึ้นไป 9,000-13,000

6.ชางประกอบโซ 1 1

7.ชางบํารุงเคร่ืองกล 2 2

52 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด จําหนาย 1.หัวหนาแผนกขายเคร่ืองใชไฟฟา 5 5 20-40 ป ปวส.ขึ้นไป 15,000+

413/81 ม.5 ต.บานสวน อุปกรณกอสราง 2.พนักงานขายเคร่ืองใชไฟฟา 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.0891-371-8307 4.พนักงานคลังสินคาและตรวจรับสินคา 5 5 20-40 ป ม.6 ขึ้นไป 9,500-13,000

E-mail.- 5.พนักงานซอมบํารุง 2 2 20-40 ป ม.6 ขึ้นไป 11,000-13,000

6.เจาหนาที่บัญชี 5 5 20-40 ป ปวส.ขึ้นไป 12,000+

7.เจาหนาที่ปองกันการสูญเสีย 5 5 20-40 ป ปวส.ขึ้นไป 12,000+

53 บริษัท โฟรเฟสชันนัล พีซี เซอรวิส จํากัด จําหนายสินคาท่ัวไป 1.พนักงานขาย-แนะนําสินคา 50 50 18-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,300 คาลวงเวลา คาคอมมิชชั่น อื่นๆ

31/2 ม.3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.084-515-4661,093-526-4228

E-mail.-
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54 รานไกทอด KFG รานอาหาร 1.พนักงานขายไกทอด 2 2 23-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน

ซ.ตึกน้ํา ต.บานสวน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.089-603-7161

E-mail.-

55 รานอมรชัยแอร จําหนาย 1.ชางไฟ/ชางแอร 1 1 20-29 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน

112/386 ม.1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด และติดตั้งแอร

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.082-173-7197

E-mail.-

56 บริษัท เอสเอ็นที เมทรัล (ไทยแลนด) จํากัด รานอาหาร 1.พนักงานเสริฟ รานอาหารจีน พัทยา 10 10 18-30 ป ป.6 ขึ้นไป 9,000 ที่พัก อาหารฟรี 3 มื้อ

110/10 ม.11 ซ.เขาตาลโล ถ.สุขุมวิท110/10 ม.11 ซ.เขาตาลโล ถ.สุขุมวิท

อ.หนองปรือ จ.ชลบุรี 

โทร.087-128-1977,038-332-518

E-mail. sntmetals@gmail.com

57 บริษัท โอเรียลเต็ลคอปเปอร จํากัด ผลิตทองแดง 1.เจาหนาที่คลังสินคา 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000+ เบี้ยผลิต เบี้ยขยัน คากะ คาความรอน 

700/45 ม.6 นิคมอมตะนคร ต.คลองตําหรุ คาลวงเวลา ประกันชีวิต-ประกันกลุม

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 เคร่ืองแบบพนักงาน รถรับ-สง อื่นๆ

โทร.081-377-4402

E-mail. Hr.recruit@orientalcopper.com

58 คําภูฟารม เกษตรกรรม 1.คนงานเลี้ยงวัวเนื้อ 1 1 25-50 ป ป.6 ขึ้นไป 10,000 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

69/93 หมูบานเกษมปารค ม.1 ถ.เศรษฐกิจ

ต.หนองซํ้าซาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170

โทร.081-481-4392

E-mail.-
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59 บริษัท สเกลจีโอเทค จํากัด แบบแปลน 1.พนักงาน QC 100 100 22-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,240 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

34 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข และสิ่งพิมพ ประกันสังคม

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.038-3869-222-3

E-mail.-

60 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จก. บริการสินเชื่อ 1.พนักงานการตลาดบัตรเครดิต 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000+ คาคอมมิชชั่น ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม

221/19 ม.5 ต.นาเกลือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.088-882-2261

E-mail.-

61 B Black Residence อสังหาริมทรัพย 1.แมบาน 2 2 25-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000

82/10-12 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป 82/10-12 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-355-7979

E-mail. Aor.beheve@g.mail.com

62 บริษัท เฮียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) จําหนาย 1.พนักงานขาย 20 20 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

600/23,600/24 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข เคร่ืองกรองน้ํา โบนัส ประกันสังคม

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.063-239-6691

E-mail. tumcoco@gmail.com

63 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันภัย 1.พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ 15 15 22-30 ป ป.ตรี 15,000 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

48/3 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป ประกันสังคม

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ผานการเกณฑทหารแลว

โทร.038-278-860

E-mail. gayoonm@viryan.co.th
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64 บริษัท เค.เอ็ม.แอนด เอ.เอ. จํากัด ผลิตหินลับมีด 1.พนักงาน QC 4 4 18-35 ป ปวช.-ป.ตรี 12,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

99/9 ม.1 ซ.5 ต.บางนาง ประกันสังคม คาเดินทาง

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร.038-156-8031

E-mail.-

65 บริษัท เอ็นเอ็มเอส (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตยางรถยนต 1.พนักงานฝายผลิต 150 150 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 310/วัน คาอาหารกลางวัน คาลวงเวลา คาเดินทาง

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา ประจําระยอง คาเชาบาน คากะบาย คากะดึก 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 คาความรอน คาสิ่งแวดลอม คาเปาหมาย

โทร.092-480-7778 คาขยัน อื่นๆ

E-mail.-

66 บริษัท นิชซุ ชูจิ จํากัด ผลิตชิ้นสวน 1.พนักงานฝายผลิต 150 150 18-35 ป ป.6 ขึ้นไป 310/วัน คาอาหารกลางวัน คาลวงเวลา คากะดึก

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา รถมอเตอรไซด ประจํานิคมปนทอง 2 เบี้ยขยัน คาเดินทาง คาทํางานนนอก-4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา รถมอเตอรไซด ประจํานิคมปนทอง 2 เบี้ยขยัน คาเดินทาง คาทํางานนนอก-

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 สถานที่ เบี้ยกันดาร อื่นๆ

โทร.092-480-7778

E-mail.-

67 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม บริการ 1.เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 50 50 18-45 ป ม.3 ขึ้นไป 515/วัน ที่พัก เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจําป

แนเนจเมนท จํากัด 102 ถ.ณ ระยอง รักษาความปลอดภัย ประจําพื้นที่ชลบุรี/กทม. คาลวงเวลา อื่นๆ

แขวงคลองเตย กทม. 10110

โทร.097-017-7198,062-362-2994

E-mail.-

68 นายอนุสรณ ศรีเมฆ (บริการติดตั้งไฟฟา) บริการติดตั้งไฟฟา 1.ผูชวยชาง (ไฟฟา) 1 1 18-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 300-500/วัน ทดลองงาน 1 เดือน

102/59 ม.2 ต.เสม็ด 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.082-466-8779

E-mail. soneroi@gmail.com
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69 บริษัท ไอเอเอส จํากัด 1.เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 1 20-30 ป ปวช.ขึ้นไป 320/วัน

41/53 ม.3 ต.เสม็ด 2.เจาหนาที่บัญชี 1 1 20-30 ป ปวช.สาขาบัญชี 320/วัน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.088-557-5886,081-644-8808

E-mail. Pj.acckk@gmail.com

70 บริษัท เนชั่น เทค เอ็นเตอร ไพรส ผลิตชิ้นสวน- 1.พนักงานฝายผลิต 2 2 20-30 ป ม.3 ขึ้นไป 308/วัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส เบี้ยขยัน 

114,116 ซ.เซิดนอย ถ.เซิดนอย ต.บานบึง อิเลคทรอนิกส คาตําแหนง คาอาหาร 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170

โทร.038-443-676-7

E-mail. nationtech2009@gmail.com

71 บริษัท เดบโบราห เซอรวิสเซส (ปทท) จํากัด 1.ชางสี 10 10 19-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 350-480/วัน ที่พัก เบี้ยขยัน ชุดยูนิฟอรม รถรับ-สง

53 ม.9 ต.ทุงสุขลา 2.ผูชวยชาง 10 10 19-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 350-480/วัน เบี้ยเลี้ยง อื่นๆ53 ม.9 ต.ทุงสุขลา 2.ผูชวยชาง 10 10 19-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 350-480/วัน เบี้ยเลี้ยง อื่นๆ

อ.ศรีาราชา จ.ชลบุรี 20230 3.ชางนั่งราน 10 10 19-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 350-480/วัน

โทร.038-491-844 ตอ 0,15,16 4.ชางหุมฉนวนใยแกว 10 10 19-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 350-480/วัน

E-mail.-

72 บริษัท จงเจริญธุรกิจ จํากัด กอสรางอาคาร 1.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000-13,000

102/15-16 ต.บางปลาสรอย 2.ชางซอมจักรยานยนต 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000-15,000

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.089-112-0449

E-mail.-

73 บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด มารีน จํากัด บริการประปา 1.ชางเทคนิค 2 2 20 ปขึ้นไป ปวส.สาขาไฟฟา/เคร่ืองกล 12,000 คาลวงเวลา ประกันสังคม โบนัส 

69 ซ.ออนนุช ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง ปรับเงินเดือนประจําป อื่นๆ

เขตสวนหลวง กทม. 10250

โทร.023-220-222 ตอ 1501

E-mail. ppsenergyandmarine@gmail.com
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74 บริษัท อะ การเดน จํากัด รานกาแฟ 1.พนักงานชงกาแฟ (บาริสตา) 2 2 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

โตโยตาอมตะนคร รานอินทนิล คอฟฟ ประกันสังคม คาคอมมิชชั่น เงินพิเศษ

700/109 ม.1 ต.บานเกา อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โทร.092-945-5152

E-mail. Proudly_thonelive.com

75 บริษัท นาราฟูด จํากัด รานกาแฟ 1.พนักงานชงกาแฟ (บาริสตา) 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,500 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

1382-1384 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง ประจําสาขาปมบางจาก ชลบุรี ประกันสังคม คาอาหาร

เขตดินแดง กทม. 10400

โทร.091-875-93-29

E-mail.-

76 บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) จําหนายสินคา 1.หัวหนาแผนกอาหารสด 3 3 25-40 ป ม.6 ขึ้นไป 15,000 โบนัสประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

1/1 ม.10 ต.ทุงสุขลา อุปโภคบริโภค 2.พนักงานจัดเรียงสินคาแผนกอาหารสด 10 10 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 12,000+ คารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ1/1 ม.10 ต.ทุงสุขลา อุปโภคบริโภค 2.พนักงานจัดเรียงสินคาแผนกอาหารสด 10 10 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 12,000+ คารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.พนักงานจัดเรียงสินคาแผนกสินคาอุปโภค 10 10 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 12,000+ คาลวงเวลา คากะ ชุดยูนิฟอรม

โทร.083-019-2205,033-085-400 ประจําสาขาแหลมฉบัง

E-mail.-  

77 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ โรงเรียน 1.พนักงานขับรถ 1 1 20 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 8,000 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป 

89 ม.8 ถ.ชลบุรี-บานบึง ต.หนองรี 2.พนักงานธุรการ 1 1 18 ปขึ้นไป ปวส. 10,000 ประกันสังคม 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-476-599 ตอ 108

E-mail.-

78 รานอเมซ่ิง เกรซ เฮลท โปรดักท รานขายยา 1.เภสัชกรแผนไทยประจํารานยา 2 2 ไมเกิน 40ป ป.ตรี สาขาเภสัชกร 10,000+คอมมิชชั่น คาคอมมิชชั่น 

144/24 ถ.พัทยา-นาเกลือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.029-786-481,092-225-5002

E-mail.-
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79 บริษัท ศรีราชา ซีแลนด จํากัด อสังหาริมทรัพย 1.งานบริหารธุรการการเงินและหมูบานจัดสรรฯ 1 1 21 ปขึ้นไป ป.ตรี 13,000-15,000

45/65 ม.8 ต.บึง 2.เจาหนาที่สตอก คียขอมูล 1 1 21 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000-12,000

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20130

โทร.038-111-956

E-mail.-

80 บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด จําหนาย 1.พนักงานแนะนําสินคา 10 10 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป คาครองชีพ คาวิชาชีพ คานั่งเคร่ือง

99/100 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด เฟอรนิเจอร 2.ชางประกอบติดตั้ง 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป คาลวงเวลา ประกันสังคม 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานแคชเชียร 5 5 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป ประกันอุบัติเหตุกลุม 

โทร.038-383-333 ตอ 302 4.พนักงานออกแบบ 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อื่นๆ

E-mail.- hr.ch@indexlivingmall.com 5.Schematic Coordinator 3 3 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป

6.พนักงานบริการลูกคา 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป

7.เจาหนาที่ประสานงานขาย 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป7.เจาหนาที่ประสานงานขาย 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป

8.รับผูพิการที่ชวยเหลือตัวเองได 2 2 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 10,000 ขึ้นไป

(ตําแหนงงานตามความเหมาะสม)

81 บริษัท ศรีไทยโมลดส จํากัด ผลิตแมพิมพ 1.พนักงานรายวัน 10 10 21-35 ป ม.3 ขึ้นไป 308/วัน คาอาหาร คารถ คากะ เบี้ยขยัน

55/1,55/6 ม.1 ต.หนองซํ้าซาก โบนัส ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170

โทร.038-379-280,086-711-8829

E-mail.-

82 บริษัท พอส-เซอาร สตีลไวร (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายเหล็ก 1.พนักงานขาย 1 1 22-38 ป ป.ตรี ภาษาญี่ปุน 30,000 ประกันสังคม

396/15 ม.2 ต.เขาคันทรง สามารถพูดภาษาญี่ปุนไดเปนอยางดี

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.089-122-6403

E-mail.-

83 บริษัท โชคสําราญ จํากัด จําหนายเคร่ืองดื่ม 1.พนักงานยกสินคา 5 5 22-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 380/วัน ที่พัก ประกันสังคม

1/70 ม.7 ซ.เขานอย 23 ต.บานสวน 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-429-3239

E-mail.-
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84 บริษัท บลูแอนดไวท โปรเฟสซัลแนล โลจิสติกส บริการขนสงสินคา 1.พนักงานเช็คเกอร 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2.พนักงานคลังสินคา 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

39/9 สถานีขนสงสินคารมเกลา ชานชาลาที่ 4

โทร.062-709-8990,094-428-2333

E-mail.-

85 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตนหลิว โรงเรียน 1.คนสวน 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000

127 ม.5 ต.เหมือง 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.093-154-6336

E-mail.-

86 บริษัท รักษาความปลอดภัย การดฟอรซ (ปปท) รักษา- 1.เจาหนาที่ รปภ. 200 200 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 469-521/วัน ประกันชีวิต ประกันสังคม 

409/13-14 ม.1  ต.บางละมุง . ความปลอดภัย ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ409/13-14 ม.1  ต.บางละมุง . ความปลอดภัย ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.083-224-6254

E-mail.-

87 บริษัท พีพี เอ.เจ. (1999) จํากัด ผลิตอุสาหกรรม- 1.พนักงานฝายผลิต 3 3 18-35 ป ป.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป เบี้ยขยัน โบนัส ประกันสังคม

95/5 ม.4 ซ.วัดสันติคาม ถ.36 ยานยนต ปรับเงินเดือนประจําป คากะ

ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 คาลวงเวลา คาอาหาร 

โทร.038-170-660

E-mail.-

88 บริษัท พัฒนยศ อินเตอรเทรด จํากัด พนสีกันสนิม 1.ชางพนสี 1 1 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน ประกันสังคม

36/16 หมูบานทิพยวิมาน ถ.บางแสนสาย 3 สําหรับรถยนต

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.084-091-9792

E-mail.-
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89 โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาล 1.พนักงานบริการ 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3 6,552 ตามกฎหมาย

188/36 ซ.สุขุมวิท 6 ต.ทุงสุขลา หมดเขต 3 มีนาคม 2560

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร.038-351-010

E-mail.-

90 ศรีราชา คาร เซอรวิส บริการลางรถ 1.พนักงานลางรถ 3 3 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 310/วัน เงินพิเศษ

141/37 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.089-833-6968

E-mail.-

91 หางหุนสวนจํากัด คุณินี โฮลดิ้ง ติดตั้งระบบไฟฟา 1.ชางไฟฟา 10 10 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป คาลวงเวลา โบนัส ประกันสังคม

53/35 ถ.สุขุมวิท 89 ต.หนองปรือ เบี้ยเลี้ยง ยูนิฟอรม อื่นๆ53/35 ถ.สุขุมวิท 89 ต.หนองปรือ เบี้ยเลี้ยง ยูนิฟอรม อื่นๆ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-433-248

E-mail. finance@kunini.com

92 ศรีราชา คาร เซอรวิส บริการลางรถ 1.พนักงานลางรถ 3 3 25-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 310/วัน เงินพิเศษ

141/37 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.089-833-6968

E-mail.-

93 หางหุนสวนจํากัด คุณินี โฮลดิ้ง ติดตั้งระบบไฟฟา 1.ชางไฟฟา 10 10 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 15,000 ขึ้นไป คาลวงเวลา โบนัส ประกันสังคม

53/35 ถ.สุขุมวิท 89 ต.หนองปรือ เบี้ยเลี้ยง ยูนิฟอรม อื่นๆ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-433-248

E-mail. finance@kunini.com
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ชาย หญิง

ไม
ระ

บุ อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อายุ วุฒิการศึกษา

94 โอเอซิสสปา รานสปา 1.พนักงานบริการสปา 50 50 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 12,000-20,000 คาชั่วโมง เคร่ืองแบบ ประกันสังคม

4 ซ.2 ถ.สุขเกษม ต.สุเทพ ประจําชลบุรี ที่พักและอาหาร

อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

โทร.053-920-188

E-mail. recruitment@oasisspa.net
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