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ไม
ระ

บุ

140 19 2 119

1 บริษัท พีเอ็น แอนด เอส บิซิเนส จํากัด จําหนาย 1.พนักงานขาย 1 1 18-40 ม.3 9,300 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

8/115 ม.10 ต.หนองขาม สินคาทั่วไป ประกันสังคม

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร.038-348-099

E-mail. Pnands.business@gmail.com

2 บริษัท เอ็มที อินทิเกรชั่น จํากัด บริการงานเหล็ก 1.ชางกลึง 1 1 23+ ไมจํากัดวุฒิ 450/วัน ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 

170/4 ม.4 ต.หนองขาม เบี้ยขยัน 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.099-484-9319

E-mail. Mtmotorservices@gmail.com

3 รานกระจก (คุณโสภี เบญจมาศ) รานกระจก 1.ชางมิเนียน-กระจก 3 3 18+ ไมจํากัดวุฒิ 350-400/วัน ปรับเงินเดือน

8 ม.2 ซ.12 ต.หนองรี 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.086-350-6948,087-147-1961

E-mail.-

4 บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด จําหนาย 1.พนักงานขับรถ/พนักงานบรรจุแกส 2 2 25-50 ป.6+ 12,000+ ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส 

132 ม.6 ต.โปง เชื้อเพลิงแกส 2.พนักงานบัญช/ีธุรการ 1 1 23-40 ป.ตรี สาขาบัญชี 15,000 ประกันสังคม เบี้ยขยัน คารักษาพยาบาล

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

โทร.021-209-999 ตอ 5222

E-mail.-

5 บริษัท จงเจริญ ธุรกิจ จํากัด อสังหาริมทรัพย 1.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 25-35 ม.6+ 9,000-12,000 โบนัส ที่พัก ประกันสังคม 

102/15-16 ต.บางปลาสรอย 2.ชางซอมจักรยานยนต 1 1 28-35 ม.3+ 11,000-15,000 ประสบการณทํางาน 2 ปขึ้นไป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.089-112-0449

E-mail.-

ประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อาย(ุป) วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ตําแหนงงานวางประจําเดือน กันยายน 2560

โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ

Page 1



ชาย หญิง

ไม
ระ

บุประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อาย(ุป) วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ

6 บริษัท ไทย ซัง จิน เทค จํากัด โรงพิมพ 1.เจาหนาที่ จป.วิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย 15,000+ มีประสบการณทางดาน จป.

220 ม.2 ต.หนองบอนแดง  จะพิจารณาพิเศษ

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170

โทร.038-110-830,081-719-4315

E-mail.-

7 บริษัท มาซูมา (เซอรวิส) จํากัด จําหนาย 1.ชางเทคนิค 3 3 18+ ม.3+ 9,300-25,000 ปรับเงินเดือน คาคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน

1/46 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ เคร่ืองจักร คาเสื่อมการเดินทาง ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.081-358-0083,086-340-6252

E-mail.-

8 บริษัท แอร ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายทอและถัง 1.พนักงานขับรถ (รถบรรทุกถังแกส) 10 10 ไมเกิน 40 ม.6+ 9,500 ประกันสังคม คารักษาพยาบาล โบนัส

สาขานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 87/23

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร.036-373-326,063-213-8430

E-mail.-

9 ราน ฮอรกเกอร ชาน รานอาหาร 1.หัวหนาแผนก 1 1 18+ ไมจํากัดวุฒิ 15,000+ เคร่ืองแบบ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

รอยัล การเดน พัทยา 218 ม.10 2.พนักงานเสริฟ 1 1 18+ ไมจํากัดวุฒิ 12,000+ ประกันสังคม 

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3.ผูชวยในครัว 3 3 18+ ไมจํากัดวุฒิ 10,000+

โทร.081-752-2743,089-464-9640 4.พนักงานการเงิน 1 1 18+ ไมจํากัดวุฒิ 13,000+

E-mail.- 5.พอครัว 2 2 18+ ไมจํากัดวุฒิ 17,000+

6.พนักงานลางจาน 2 2 18+ ไมจํากัดวุฒิ 9,500+

10 หางหุนสวนสามัญ โมนา เอ็นจิเนียร่ิง งานดานโลหะ 1.ชางเชื่อม อารกอน 2 2 23-45 ม.3+ 10,000 ปรับเงินเดือน โบนัส 

40/4 ม.2 ถ.สุขประยูร ต.หนองกะขะ เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160  

โทร.085-558-8554

E-mail. vitsamart@hotmail.com
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11 บริษัท ไทย โทเน็กซ จํากัด (ปนทอง 2 ) 1.Factory Coordinator Staff 5 5 18+ ป.ตรี 50,000

นิคมปนทอง 2 ต.หนองขาม 2.Production Supervisor 5 5 18+ ป.ตรี 25,000

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.Production Manager 5 5 18+ ป.ตรี 25,000

โทร.038-347-085,089-938-5815 4.Production Engineer Staff 5 5 18+ ป.ตรี 25,000+

E-mail. Jedsada-p@thaitonex.com 5.Production Engineer Manager Or Chief 5 5 18+ ป.ตรี 25,000

6.Quality Assuarance Staff 5 5 18+ ป.ตรี 25,000

7.QA/QC Manager or Chief 5 5 18+ ป.ตรี 25,000+

8.Production control/sales 5 5 18+ ป.ตรี 25000+

25,000+

25,000

17,500

12 บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ผลิตแผนเหล็ก 1.ฝายผลิต 60 60 20-40 ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน ปรับเงินเดือน ประกันสังคม 

358 ม.6 ต.บอวิน  รีดรอน ประกันชีวิต 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร.022-678-222

E-mail. naree@gisteel.co.th

13 บริษัท อี คิว รับเบอร จํากัด ผลิตยางแทง 1.เจาหนาที่บัญชี 4 4 25-35 ป.ตรี สาขาบัญชี 15,000-20,000 ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส 

138 ม.2 ต.เขาซก ประกันสังคม เบี้ยขยัน คาลวงเวลา

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี 20190 ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ

โทร.038-168-555 ตอ 122

E-mail.-

14 บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ผลิต 1.ฝายผลิต 60 60 20-40 ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน ปรับเงินเดือน ประกันสังคม 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 358 ม.6 แผนเหล็กรีดรอน ประกันชีวิต 

ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร.022-678-222

E-mail. naree@gisteel.co.th
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15 บริษัท พีเอช แคปปตอล จํากัด รานอาหาร 1.พนักงานประจําราน 10 10 18-30 ม.3+ 40/ชั่วโมง ปรับเงินเดือน ประกันสังคม คาคอมมิชชั่น

500/7-9 ม.11 ต.หนองขาม 2.พนักงานสงอาหาร 20 20 18-30 ม.3+ 320/วัน

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 สถานที่ทํางาน ใกลหางเฉลิมไทยชลบุรี

โทร.081-900-2476

E-mail. Kosit.fephthailand.com

16 บริษัท โจนส แลง ลาซาลล แมนเนจเมนท จํากัด 1.Facilities Coordinator 1 1 18+ ป.ตรี 18,000-20,000 ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 

175 ถ.สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน

เขตสาทร กทม. 10120 โบนัส อื่นๆ

โทร.026-246-400

E-mail.-

17 บริษัท โจนส แลง ลาซาลล แมนเนจเมนท จํากัด ผลิตถุงลมนิรภัย 1.พนักงานฝายผลิต 100 100 23-40 ม.3+ 308/วัน เบี้ยขยัน คาเดินทาง คาอาหาร คากะ 

70 ม.5 ต.หนองขยาด งานเลี้ยง ทองเที่ยว อื่นๆ

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร.038-119-541-4

E-mail.-

18 ฟารมจอมพลัง การเกษตร 1.พนักงานทั่วไปสงขาย 4 4 20-50 ไมจํากัดวุฒิ 300-400/วัน เงินพิเศษตามเทศกาล 

88/12 ม.4 ต.หวยใหญ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.091-762-5786

E-mail.-

19 ศูนยคุมอง พานทอง ชลบุรี สถานบันสอนพิเศษ 1.ครูผูชวยประจําศูนย 1 1 18-35 ปวส.-ป.ตรี 8,000-13,000

88/1 ม.2 ต.หนองกะขะ 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร.099-110-9585

E-mail.-
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20 บริษัท โซโนโค จํากัด (ประเทศไทย) ผลิตแกนกระดาษ 1.พนักงานควบคุมวัตถุดิบ 1 1 22+ ป.ตรี 15,000 คาครองชีพ คาอาหาร คาลวงเวลา 

68/13 ม.5 ต.มาบไผ ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 ประกันกลุม รถรับ-สง อื่นๆ

โทร.098-273-6876,099-446-6841

E-mail. Somsiri.sangkayothin@sonoco.com

21 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด ผลิต 1.ชางเทคนิคแผนกควบคุมคุณภาพ 2 2 22+ ปวส.สาขาไฟฟา 12,000+ โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน

700/11 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เคร่ืองปรับอากาศ 2.วิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพ 2 2 22+ ป.ตรี วิศวกรรม 15,000+ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 3.ลามภาษาญี่ปุน 2 2 22+ ป.ตรี ภาษา 15,000+ คาลวงเวลา ตรวจสุขภาพประจําป

โทร.038-469-700 4.หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพ 2 2 22+ ป.ตรี วิศวกรรม 15,000+ รถรับ-สง เงินกูยืม เคร่ืองแบบพนักงาน

E-mail. recruit@dit.daikin.co.jp คารักษาพยาบาล อื่นๆ

22 บริษัท เจน ฟาอินดัส เทร่ียล จํากัด ผลิตผลิตภัณฑโลหะ 1.พนักงานฝายผลิต 20 20 20+ ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 

47/4 ม.2 ซ.วัดสํานักบก ถ.ชลบุรี-บานบึง เคร่ืองแบบพนักงาน เงินพิเศษ อาหารฟรี

ต.หนองซํ้าซาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี คาสภาพแวดลอม

โทร.081-983-0788

E-mail. hr@genfaindustrial.com

23 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.หัวหนาศูนยแกไขปญหาการหลอกหลวงและ 1 1 18+ ม.3+ ตามกฎหมาย

223 ซ.จวนผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ชวยเหลือนักทองเที่ยว

ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 2.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 18+ ม.3+ ตามกฎหมาย

โทร.038-054-4199 3.เจาหนาที่ประจําศูนย 11 11 18+ ม.3+ ตามกฎหมาย

E-mail. Chonburi@mots.go.th

24 สํานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.พนักงานขับรถ 1 1 18+ ม.6,ปวช. 10,430

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี หมดเขต 8 กันยายน 2560

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-277-877

E-mail.-
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25 กรมทางหลวง หนวยงานรัฐ 1.นายชางโยธาปฎิบัติการ 100 100 18+ ปวส.โยธา/ชาง 11,500-12,650

ถ.ศรีอยุธยา  แขวงทุงพญาไท 2.วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 10 10 18+ ป.โท สาขาวิศวกรรม 17,500-19,250

เขตราชเทวี  กทม. 10400 หมดเขต 15 กันยายน 2560

โทร.023-546-668-78

 http://www.doh.go.th

26 บริษัท ฟูจิเอเชีย จํากัด ผลิต 1.ธุรการ/สโตร 2 2 18-35 ปวช. 308/วัน ปรับเงินเดือน ประกันสังคม 

234 ม.3 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตําหรุ ชิ้นสวนยานยนต 2.เจาหนาที่ IT 1 1 18-35 ปวช. 308/วัน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-213-646-49

E-mail.-

27 บานสวนบุคคล คุณนพดล ธิสิงห บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 40-55 ไมจํากัดวุฒิ 350/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส คาอาหาร

หมูบานปยวัฒน ม.6 ถ.มิตรสัมพันธ ต.บานปก

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.089-191-420-9,086-389-5453

E-mail.-

28 บริษัท อีซ่ีโอโตโมทีฟ (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตถุงลมนิรภัย 1.พนักงานฝายผลิต 100 100 18+ ม.3+ 308/วัน คาเดินทาง เบี้ยขยัน คากะ 

70 ม.5 ต.หนองขยาด รถยนต คาอาหารกลางวัน

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร.038-119-541-4 ตอ 2310,2311

E-mail.-

29 บริษัท อีสเทิรน โมบาย จํากัด ผลิตโครงเหล็กรีด 1.พนักงานขับรถ 1 1 30+ ม.3+ 9,240+ ประกันสังคม คาเดินทาง คาอาหาร

43/3 ม.9 ต.บึง 2.ชางเหล็ก 2 2 20+ ม.3-ปวส. 12,000+ เบี้ยขยัน 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.ชางเขียนแบบออกแบบและประเมินราคา 2 2 20+ ปวช. 10,000+

โทร.081-340-0035,086-316-0087

E-mail. prinvinyasuk@gmail.com
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30 บริษัท อีสเทิรน โมบาย เฮาส จํากัด อสังหาริมทรัพย 1.ชางเหล็ก 2 2 20-65 ปวช.+ 350/วัน เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

43/3 ม.9 ต.บึง 2.ดีไซดเนอร 2 2 20-65 ปวช.+ 350+/วัน ปรับเงินเดือน ประกันสังคม เบี้ยขยัน 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.พนักงานขับรถ 1 1 20-60 ม.3+ 350/วัน คาอาหาร คาน้ํามัน 

โทร.081-340-0035 ประสบการณทํางาน 2 ปขึ้นไป

E-mail. Emhsale@gmail.com

31 บริษัท ซีแพนเนล จํากัด จําหนายคอนกรีต 1.เจาหนาที่เขียนแบบ 5 5 18-35 ปวช.+ 11,500 ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม

85 ม.9 ต.หนองอิรุณ 2.โฟรแมน 50 50 18-35 ปวช.-ปวส. 11,500+ เบี้ยขยัน ชุดยูนิฟอรม 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220 3.เจาหนาที่บัญชี AR/AP 3 3 18-30 ปวส.+ 10,000+ สามารถใชโปรแกรม Auto-Cad ได

โทร.038-110-868 4.วิศวกรโยธา (มีใบ กว.เทานั้น) 2 2 25+ ป.ตรี วิศวกรรม 20,000+

E-mail. hr@cpanel.co.th 5.เจาหนาที่จัดซ้ือ 2 2 18-35 ปวช.-ป.ตรี บัญชี 10,000

32 บานพัก คุณภวิกา เฮงอาภรณ บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 30-45 ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ที่พัก อาหารฟรี

20/5 ถ.บางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.086-088-8568,089-542-1100

E-mail.-

33 บานตลาดนัด รานอาหาร 1.พนักงานขาย 2 2 18-40 ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป

64 ม.3 ต.หนองขยาด 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร.062-751-1872

E-mail.-

34 บริษัท บิ๊ก คาเมลา คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) จําหนายกลอง 1.พนักงานขาย 6 6 18-35 ม.6+ 9,300 คาคอมมิชชั่น คาลวงเวลา

ถ.บานบึง-แกลง 6 ต.บานบึง ประจําสาขา: ฮารเมอรมอลล แหลมฉบัง

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170                  ฮาเมอรมอลล พัทยา 

โทร.063-202-6986-7                  โลตัส บานบึง

E-mail.-
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35 บริษัท ซันรอยแปด จํากัด จําหนายสินคา 1.พนักงานขับรถยนตเติมสินคา 6 6 22-40 ม.3-ป.ตรี 15,000 เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

36 ม.5 ซ.มิตรสัมพันธ 19 ถ.มิตรสัมพันธ ทั่วไป ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส 

ต.บานปก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกันสังคม กองทุน อื่นๆ

โทร.038-144-745,089-205-5108

E-mail. Noi_609@hotmail.com

36 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) แหลมฉบัง ธนาคาร 1.เจาหนาท่ีงานสัญญาและนิติกรรมเครดิตภูมิภาค 2 2 ไมเกิน 26 ป.ตรี 15,000

52/18-8 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร.038-493-211-5,081-655-0971

E-mail.-

37 บริษัท เอ็ม-ฟอรซ จํากัด บริการกลั่นน้ํามัน 1.วิศวกรเคร่ืองกล 2 2 25+ ป.ตรี วิศวกรรม 15,000+ โบนัส ประกันสังคม ชุดฟอรมพนักงาน

152/117 ม.7 ต.สุรศักดิ์ เชื้อเพลิง

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.094-482-7199,088-174-1139

E-mail.-

38 หางหุนสวนจํากัด นอย อัคราช กอสราง รับเหมากอสราง 1.กรรมกร (ชาง) 20 20 20-60 ไมจํากัดวุฒิ 400/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือน

244/107 ม.6 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.096-883-5548

www.vipasaeto@gmail.com

39 บมจ. อินเตอรคอนทิเนนทัล จิวเวลเลอร แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตเคร่ืองประดับ 1.หัวหนาฝายจัดซ้ือ 1 1 35-45 ป.ตรี 20,000 ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 

700/108 ม.5 ต.คลองตําหรุ อัญมณี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาอาหาร

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชุดยูนิฟอรม รถรับสงพนักงาน

โทร.038-468-5686 ประสบการทํางาน 2 ปขึ้นไป

E-mail. Maneewan.S@ijm.co.th เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
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40 บริษัท วีไอพี อินเตอร เซอรืวิส จํากัด บริการปรึกษา 1.พนักงานธุรการทั่วไป,พนักงานรับสงเอกสาร 3 3 25-35 ปวช.+ 9,000-12,000 ปรับเงินเดือน ประกันสังคม

211/7 ม.3 ต.เสม็ด แรงงานตางดาว

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.092-678-0888,038-455-684

E-mail.-

41 บริษัท นิวโคอินเตอรเนชั่นนอล จํากัด จําหนาย 1.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 18-35 ปวช.+ 9,500 ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 

147 ม.1 ถ.ชลบุรี-บานบึง ต.มาบไผ สกรูรถยนต 2.พนักงานขับรถ 1 1 18-40 ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน คาอาหาร 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170

โทร.038-151-687-8

E-mail.-

42 บริษัท ไทยอีสเทิรน จํากัด ผลิตไฟฟา 1.วิศวกรไฟฟา 2 2 18+ ป.ตรี วิศวกรรม 9,000-12,000 คาเดินทาง คาลวงเวลา คากะ คาอาหาร

135 ต.เขาซก และไบโอแกส 2.ชางซอมบํารุง 2 2 18+ ปวช.-ปวส.ชางไฟฟา 9,000-12,000 ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษาบุตร 

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี 20190 คาตําแหนง คารักษาพยาบาล 

โทร.038-168-555,082-256-1112 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อื่นๆ

E-mail.-

43 บริษัท เจริญผลแมชชีนเนอรรี 2015 จํากัด โรงกลึง 1.ผูชวยชาง 1 1 22-50 ไมจํากัดวุฒิ 350/วัน ปรับเงินเดือน ประกันสังคม เบี้ยขยัน 

999/105 ม.1 ต.บานบึง ชุดฟอรม 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170

โทร.081-523-2689,095-959-2910

E-mail. jareanpol@hotmail.com

44 บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ผลิตไฮโดรลิค 1.หัวหนาแผนกบัญชีตนทุน 1 1 18+ ป.ตรี บัญชี 15,000+ ปรับเงินเดือน ประกันสังคม คาครองชีพ

125/10 ม.5 ต.บานสวน 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-271-933

E-mail. i_hrs@tmc.co.th

Page 9



ชาย หญิง

ไม
ระ

บุประเภทกิจการ

จํา
นว

น

อาย(ุป) วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ
เพศ

ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ

45 สมาคมสงเสริมศักยภาพบกพรองทางการเรียนรู หนวยงานรัฐ 1.เลขานุการ 1 1 ไมเกิน 65 ม.3 ตามกฎหมาย

77/184 หมูบานองคการนิเวศน ถ.พระยาสัจจา

ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.085-141-7785,038-455-522

E-mail. thaildoffice@gmail.com

46 อาคารซิตี้ ทาวเวอร คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย 1.เจาหนาที่ทั่วไป 3 3 25-45 ม.3+ 9,000 ปรับเงินเดือน ประกันสังคม 

13/33 ชั้น 1 ซ.โปษยานนท ถ.วชิรปราการ ชุดฟอรมพนักงาน

ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.086-313-2356

E-mail. Stang_ann2548@hotmail.com

47 บริษัท ไอซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด จําหนาย 1.พนักงานฝายผลิต 4 4 18+ ไมจํากัดวุฒิ 9,240 คาอาหาร เบี้บขยัน โบนัส 

69 ม.2 ต.หนองขยาด วัสดุกอสราง 2.ชางซอมบํารุง 1 1 18+ ปวช.-ปวส. ชางกลโรงงาน 12,000 ชุดยูนิฟอรม อื่นๆ

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20170 3.พนักงานขับรถ 1 1 18+ ไมจํากัดวุฒิ 12,000

โทร.038-466-598,084-388-3757

E-mail.-

48 บจก. มิตซุบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) บริการติดตั้งลิฟท 1.วิศวกร 3 3 18-40 ป.ตรี วิศวกรรม 15,000+ คาน้ํามันรถ คาสึกหรอ คาประสานงาน 

9-10,12 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 2.ชางบริการ,ชางติดตั้ง 10 10 18-40 ปวส.ไฟฟา 14,000+ คาลวงเวลา ประกันชีวิต เงินชวยเหลือ

ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 3.ผูชวยชางติดตั้ง 5 5 18-40 ม.3-ปวช. 13,900+ คารักษาพยาบาล สหกรณออมทรัพย

โทร.023-158-8201 4.เซลล 3 3 18-40 ป.ตรี วิศวกรรม 15,000+ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทองเที่ยว

E-mail. jobs@mitsubishielevator.co.th 6.เจาหนาที่บัญช,ีการเงิน 4 4 18-40 ป.ตรี บัญชี 16,800+ เบี้ยเลี้ยงรายวัน อื่นๆ

7.เจาหนาที่ธุรการ 3 3 18-40 ป.ตรี 15,000+

8.พนักงานขับรถ 3 3 18-40 ม.3+ 13,000+

49 บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จํากัด จําหนาย 1.พนักงานบริการลูกคา 1 1 20+ ปวส.-ป.ตรี 13,000 ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 

58/26 ต.หนองปรือ สินคาทั่วไป คาลวงเวลา ประกันชีวิต

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

โทร.033-098-592

E-mail. thanyonop@phhpth.com
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50 รานมิกุชา สาขาโลตัสชลบุรี จําหนาย 1.พนักงานขาย 1 1 25-40 ม.3+ 310/วัน คาลวงเวลา

62 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน เคร่ืองดื่ม

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.084-516-5166

E-mail.-

51 บริษัท จรูญสิงห เซอรวิส จํากัด บริการซอม 1.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 20+ ปวช.-ปวส. บัญชี 10,000+ ใชโปรแกรมสํานักงานไดเปนอยางดี

85/34 ม.6 (ติดศูนยวิจัยไรออย) ต.บางพระ เคร่ืองจักร

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.038-357-222-23 ตอ 102

E-mail.-

52 บริษัท พาราไดซเพลส จํากัด โรงแรม 1.เจาหนาที่บัญชีทั่วไป,บัญชีลูกหนี้ 2 2 18+ ป.ตรี บัญชี 15,000+ ประกันสังคม คารักษาพยาบาล 

2/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา  2.กุกเบเกอร่ี 1 1 18+ ไมจํากัดวุฒิ 9,240+ เคร่ืองแบบพนักงาน คาตําแหนง 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3.พนักงานจัดเลี้ยง 1 1 18+ ไมจํากัดวุฒิ 9,240+ ปรับเงินเดือน โบนัส อื่นๆ

โทร.038-328-600 4.ลอนดรี 1 1 18+ ไมจํากัดวุฒิ 9,240+

E-mail. reservation@hotelpacificpark.com 5.ซุปเปอรสจอด 1 1 18+ ไมจํากัดวุฒิ 9,240+

6.แมบาน 2 2 18+ ไมจํากัดวุฒิ 9,240+

53 หางหุนสวนจํากัด โฮลดิ้ง จําหนาย 1.ชางไฟฟา 10 10 18+ ปวส.+ ไฟฟา 15,000+ คาลวงเวลา คาฝกอบรม เบี้ยขยัน 

53/35 ถ.สุขุมวิท 89 ต.หนองปรือ วัสดุกอสราง โบนัส ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง อื่นๆ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-433-248,081-089-4949

E-mail. finance@kunini.com

54 ศูนยคุมองชลบุรี พานทอง สถานบันสอนพิเศษ 1.ครูผูชวย 2 2 18-35 ปวส.-ป.ตรี 8,000-13,000

88/1 ม.2 ต.หนองกะขะ 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร.099-110-9585

E-mail.-
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55 บริษัท แครเท็กซ เอเชีย จํากัด ผลิตผลิตภัณฑ 1.ชางซอมบํารุง 1 1 23-30 ปวส.ไฟฟา 12,000+ คาเบี้ยขยัน คาครองชีพ 

49/44 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พลาสติก 2.วิศวกร ชางเทคนิค 1 1 25+ ป.ตรี วิศวกรรม 15,000+ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คากะ คาตําแหนง

เขตประกอบการเสรี 2 ต.ทุงสุขลา 3.พนักงานฝายผลิต (ผูพิการ) 1 1 20-30 ม.3+ 310/วัน ประกันอุบัติเหตุ คาครองชีพ คาเดินทาง

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 คาอาหาร คาลวงเวลา อื่นๆ

โทร.038-493-326 ตอ 400

E-mail. angkana@caretexasia.co.th

56 บริษัท เมลเท็กซ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายเคมีภัณฑ 1.พนักงานฝายผลิต 10 10 ไมเกิน 30 ม.6+ 9,240+ คาอาหาร เบี้ยขยัน คาเดินทาง 

นิคมอมตะนครเฟส 8 700/831 ม.6 ประกันสังคม โบนัส เบี้ยอันตราย 

ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ประกันกลุม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

โทร.038-185-545-8 ตรวจสุขภาพประจําป อื่นๆ

E-mail.-

57 มูลนิธิคุณพอเรย มูลนิธิ 1.ครูพี่เลี้ยงเด็ก 2 2 24-45 ปวช.+ 11,000 ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 

440 ม.9 ต.หนองปรือ อาหารฟรี

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.088-534-6727,038-716-628

E-mail.-

58 บานพัก คุณปรียาลักษณ พานนอย บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 25-35 ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน ที่พัก ประกันสังคม 

39/68 หมูบานสวนคูณ ม.7

ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.061-651-6968

E-mail.-

59 บานกลับหัวพัทยา สถานที่ทองเที่ยว 1.เจาหนาที่การตลาด 1 1 18+ ไมจํากัดวุฒิ 8,000+ ประกันสังคม 

31/48 ม.2 ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทร.096-790-9646,098-361-1466

E-mail.-
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60 หมูบานจัดสรรมณีรินทร กรีนพารค อสังหาริมทรัพย 1.ชางสาธารณูปโภค 1 1 27-45 ปวช.-ปวส. ไฟฟา 12,000 ประกันสังคม

69/26 ม.5 ต.เสม็ด ประสบการณทํางาน 1 ปขึ้นไป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

โทร.062-596-4624

E-mail. Manoorin.greenpark@gmail.com

61 บริษัท ปอบปูลา โปรดักส จํากัด ผลิต 1.ชางไฟฟากําลัง 3 3 21+ ปวส.ไฟฟากําลัง 10,000 ปรับเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 

168 ม.1 ต.มาบไผ โฟมกันกระแทก ประสบการณทํางาน 1 ป

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

โทร.038-158-107

E-mail. Popula.branbueng.co.th

62 บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จํากัด ผลิต 1.พนักงานทั่วไป 50 50 18-35 ป.6+ 9,240 เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

44/2 ม.8 ต.โปง ชิ้นสวนยานยนต ที่พัก ปรับเงินเดือน โบนัส 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ประกันสังคม รถรับ-สง เบี้ยขยัน 

โทร.038-227-301-2 คาเชาบาน ประกันอุบัติเหตุกลุม 

E-mail.-

63 บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด จําหนายรอกและ 1.พนักงานขับรถ+ผูชวยชาง 1 1 20-40 ป.6-ม.3 10,000 ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม คาลวงเวลา 

77/45-46 ม.10 ต.นาปา เครนไฟฟา โบนัส เบี้ยขยัน ที่พัก อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.029-791-404,038-786-970-2

E-mail. kci@cranekci.com
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