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บุ

437 303 11 103

1 บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอรมินัล จํากัด บริการขนสงสินคา 1.พนักงานขับรถหัวลาก 50 50 21-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,240 คากะ คาอาหาร คาลวงเวลา เบี้ยขยัน

88 ม.3 ต.ทุงสุขลา 2.พนักงานขับรถหัวลากฝกหัด 50 50 21-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,240 ทุนการศึกษาสําหรับบุตร รถรับ-สง

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.พนักงานขับรถโฟคลิฟ 10 10 21-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,240 เงินรางวัลพนักงานดีเดน ประกันสังคม

โทร.038-408-700,087-538-4454 4.พนักงานปฎิบัติงานทาเรือ 10 10 21-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,240 ประกันกลุม อื่นๆ

E-mail. vilaipornmm@hutchisports.co.th 5.พนักงานปฎิบัติงานในตูสินคา 10 10 21-30 ป ปวส. 9,240

6.พนักงานประจําสถานีตรวจสอบ 10 10 23-28 ป ปวส. 9,240

7.ผูชวยชางไฟฟา 10 10 21-30 ป ปวส.สาขาชางไฟฟา 9,240

8.ผูชวยชางยนต 10 10 21-30 ป ปวส.สาขาชางยนต 9,240

2 โรงเรียนสอนดนตรี เอลิสท สถาบันศึกษา 1.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 25-45 ป ม.6 ขึ้นไป 300/วัน ประกันสังคม

408/31 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.บานสวน 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.089-688-4796

E-mail.-

3 สามมุก เทอรเรส คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย 1.แมบาน 2 2 25-50 ป ป.6 ขึ้นไป 9,000 ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม 

21 ถ.รอบเขาสามมุก ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-191-772

E-mail. Sammuk-terrace@hotmail.com

4 บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวลอปเมนต จํากัด รับเหมากอสราง 1.พนักงานขับรถเจาะ 1 1 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 12,0000-18,000 ที่พัก เบี้ยขยัน คาครองชีพ

142/4 ม.3 ต.คลองกิ่ว 2.พนักงานขับรถแบคโฮร 2 2 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 12,0000-18,000

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 3.พนักงานขับรถตัก 1 1 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 12,0000-18,000

โทร.038-197-519 4.พนักงานโรงโม 2 2 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 12,0000-18,000

E-.mail.- 5.พนักงานทั่วไป 2 2 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 12,0000-18,000

อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ตําแหนงงานวางประจําเดือนเมษายน 2560

โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
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ลํา
ดับ

ที่

ตําแหนงงานชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

จํา
นว

น
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5 รานโตเกียว ชาบู รานอาหาร 1.พนักงานเสริฟ 8 8 18-30 ป ม.3 ขึ้นไป 300/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

89/277 หมูบานมณีรินทร วิลเลจ หนองมน ประกันสังคม

ม.4 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-873-5995

E-mail. aunotc@hotmail.com

6 บริษัท เวิลดลีส จํากัด เชาซ้ือและลีสซ่ิง 1.พนักงานพิจารณาสินเชื่อ 15 15 18-35 ป ปวส.ขึ้นไป 12,500 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

136/91-92 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน 2.พนักงานเก็บเงินและเรงรัดหนี้สิน 10 10 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 12,500 ขึ้นไป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.พนักงานธุรการ 5 5 20-30 ป ปวส.ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป เคร่ืองแบบพนักงาน อื่นๆ

โทร.02-675-6300 ตอ 104

E-mail.-

7 บริษัท ยาคูลทเซลล จํากัด จําหนายนมเปร้ียว 1.พนักงานขาย 50 50 19-35 ป ม.3 ขึ้นไป 600/วัน

118-5-6 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.089-900-3827

E-mail.-

8 บริษัท เอ็น.เอส.ซัพพลายเออร จํากัด รับเหมาแรงงาน 1.ฝายผลิต 10 10 18-40 ป ม.6 ขึ้นไป 308/วัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

432 ม.10 ต.บานสวน ประกันสังคม อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.065-531-6885

E-mail.-

9 บริษัท โคโทบูกิเทค (ไทยแลนด) จํากัด ผลิต 1.เจาหนาที่ QC 1 1 23-30 ป ปวช./ปวส. 12,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

47/3 ม.2 ซ.วัดซากนิมิต ถ.ชลบุรี-บานบึง ชิ้นสวนยานยนต 2.ชาง Wirecut 2 2 23-30 ป ปวช./ปวส. 12,000 ประกันสังคม คากะ คาอาหาร คาทักษะ

ต.หนองซํ้าซาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 3.ชาง Grinding 2 2 23-30 ป ปวช./ปวส. 12,000 ทองเที่ยวประจําป  อื่นๆ

โทร.038-198-050-53

E-mail. Ktt-sale@kotobuki-tec.com
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10 บริษัท แอดวานซ เพาเวอร คอนเวอรชั่น จํากัด ผลิตชิ้นสวนโลหะ 1.ชางเชื่อม 20 20 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 530/วัน โบนัส ปรับเงินเดือนประจําป ชุดยูนิฟอรม

119 ม.6 ต.หนองบอนแดง 2.ชางประกอบ 20 20 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 350-415/วัน ตรวจสุขภาพประจําป 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 3.ชางสี 20 20 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 500/วัน

โทร.038-195-737 4.ชางกลึง 20 20 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 550/วัน

E-mail.- 5.ผูชวยชางกลึง 20 20 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 350/วัน

6.ชางมิลลิ่ง 20 20 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 550/วัน

7.ผูชวยชางมิลลิ่ง 20 10 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 350/วัน

8.ผูชวยชางประกอบ 20 10 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 310/วัน

11 ราน วี แอท พนัส รับเหมากอสราง 1.ชางกอสราง 3 3 18-55 ป ไมจํากัดวุฒิ 300-400/วัน ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

205 หมูบานวีแอทพนัส ถ.เมืองเกา ประกันสังคม 

ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร.084-107-1370

E-mail. jintanaram@yahoo.com

12 บริษัท มาสเตอร คาร เร้ินเทิล จํากัด บริการเชารถยนต 1.ที่ปรึกษาการขาย 2 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 19,500 คาโทรศัพท คาน้ํามันรถ 

9/7 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป คาคอมมิชชั่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกันกลุม เบี้ยกันดาร อื่นๆ

โทร.091-556-0428

E-mail. Chaipichit.pip@mastercarrental.com

13 บริษัท กลุมเกษมการคา จํากัด รับเหมาติดตั้งงาน 1.พนักงานขาย 2 2 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี 11,000-13,000 คารักษาพยาบาล ประกันชีวิตกลุม

66/7 ม.2 ถ.หมายเลข 36 ต.โปง กระจก ประกันสังคม ที่พัก โบนัส อื่นๆ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.081-686-0433

E-mail.-

14 บริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ(ปทท) จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขาย 10 10 21-35 ป ม.6 ขึ้นไป 12,000-25,000

72/14-16 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี ยาสีฟน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.086-310-6991,081-803-0457

E-mail.-
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15 บริษัท สกาย ไซเดอร จํากัด จําหนายเคร่ืองดื่ม 1.เจาหนาที่ฝายการตลาด 2 2 20 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 12,500 โบนัสประจําป คาคอมมิชชั่น

34/182 ม.2 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-078-620

E-mail. jutarut@skycider.com

16 คาซูสะ (ประเทศไทย) จํากัด งานดานโครงสราง 1.เจาหนาที่ธุรการฝายขาย 1 1 20-32 ป ปวช./ปวส. 10,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

44/43 หมูบานทวีทรัพย ม.4 ซ.3 ต.สํานักบก ประกันสังคม คาน้ํามันรถ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-055-450

E-mail. info@kazusa-thailand.com

17 บริษัท เซนทรัลเรสตอรองส กรุป รานอาหาร 1.พนักงานประจําราน 50 50 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 คาเดินทาง คารักษาพยาบาล 

306 ซ.สีลม 30 แขวงสุริยวงศ 2.พนักงานรายวัน 50 50 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 320-350/วัน  คาทันตกรรม โบนัสประจําป อื่นๆ 

เขตบางรัก กทม. 10500 3.พนักงานพารทไทม 50 50 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 40-50/ชม.

โทร.084-764-6140,093-837-8984 4.นักศึกษาฝกงาน 50 50 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 320/วัน

E-mail.- ประจํารานสาขารานอาหารในจังหวัดชลบุรี

18 คุณเบญจมาศ แกวตําแยะ บริการ 1.ชางกอสราง 2 2 25-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 400-500/วัน

86/59 หมูบานแฟมิลี่ซิตี้ ม.12 ต.นาปา รับเหมากอสราง

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.087-707-2307

E-mail.-

19 บริษัท ไทยนิปปอน คอมโพแนนท จํากัด จําหนายสี 1.เจาหนาที่ PPC/สโตร 2 2 21-35 ป ม.3 ขึ้นไป 308/วัน คาเดินทาง คาขาว คากะ เบี้ยขยัน

ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี 20140

โทร.062-596-2559

E-mail.-
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20 บริษัท เอ็มไพร สตีล จํากัด ผลิตเหล็ก 1.จป.วิชาชีพ 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวของ 15,000 ขึ้นไป ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

177 ม.16 ต.หนองเหี่ยง ประกันสังคม อื่นๆ

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร.038-260-330-4

E-mail.-

21 สมาคมสงเสริมศักยภาพบุคคลบกพรองทางการ- บริการชวยเหลือ 1.เจาหนาที่ธุรการ 2 2 18-75 ป ม.3-ป.ตรี 50/ชม ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส

เรียนรู 77/184 หมูบานองศการนิเวศน ม.3 ประกันสังคม 

ซ.นารถมนตเสวี 4/5 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-455-522

E-mail. thaildoffice@gmail.com

22 บริษัท เทคนิคส เซอรเฟซส (ไทยแลนด) จํากัด บริการดานการ 1.วิศวกรซอมบํารุง 2 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรี ไฟฟา/เคร่ืองกล 15,000 ขึ้นไป คาอาหาร คาเดินทาง โบนัส

700/15 ม.6 นิคมอุตสาหกกรรมอมตะนคร เคลือบผิวโลหะ ประกันสังคม อื่นๆ

ต.หนองไมแดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

สงใบสมัครหรือจดหมายมาทางเมลล

E-mail. Swongzeewasakul.hefdurferrit@hef.fr

23 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1.พนักงานขับรถยนต 1 1 25-60 ป ป.6 ขึ้นไป 8,400 ตามกฎหมาย

888 ถ.เจตนจํานงค ต.บางปลาสรอย

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-286-418

24 โรงพยาบาลแหลมฉบัง หนวยงานรัฐ 1.พนักงานบริการ 3 3 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 6,542 ตามกฎหมาย

188/36 ซ.สุขุมวิท 6 ต.ทุงสุขลา 2.พนักงานชวยเหลือคนไข 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 6,542

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3.พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 6,542

โทร.038-351-010 4.พนักงานประจําหองยา 1 1 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 6,542

E-mail.- 5.ชางซอมบํารุง 1 1 6,542
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น

25 บานพักสวนบุคคล (คุณภัทรภร กุศลวงศ) บานพักสวนบุคคล 1.แมบานและดูแลผูสูงอายุ 1 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ที่พัก อาหาร 3 มื้อ

131/80 ต.บานสวน 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.098-194-2461

E-mail.-

26 รานญาดา รานอาหาร 1.พนักงานขาย 3 3 25-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 308/วัน ปรับเงินเดือนประจําป คาอาหาร

27/22 ม.5 ถ.ขาวหลาม ต.เหมือง

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.092-936-9265

E-mail.-

27 รานซูกา ฮัท รานอาหาร 1.ผูชวยแมครัว 2 2 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

207/4 ม.3 ซ.นารถมนตเสวี ก. ถ.พระยาสัจจา 2.พนักงานชงกาแฟ 1 1 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ประกันสังคม 

ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.แมบาน 1 1 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000

โทร.093-632-9245

E-mail.-

28 บริษัท เอ็มไพรสตีล จํากัด ผลิตเหล็ก 1.จป.วิชาชีพ 1 1 18-30 ป ป.ตรี จป. 15,000 ที่พัก ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

177 ม.16 ต.หนองเหียง ประกันสังคม อื่นๆ

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร.038-260-330-4 

E-mail. Empire_steel_th@hotmail.com

29 บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน) บริการ 1.วิศวกรโยธา 1 1 ไมเกิน 35ป ป.ตรี วิศวกรรมโยธา 15,000

999 ม.11 ต.หนองขาม ดานการลงทุน 2.วิศวกรไฟฟา 1 1 ไมเกิน 35ป ป.ตรี วิศวกรรมฟา 15,000

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.เจาหนาที่ควบคุมภูมิสถาปตย 1 1 ไมเกิน 30ป ป.ตรี 15,000

โทร.038-480-444 4.เจาหนาที่เทคนิคโยธา 1 1 ไมเกิน 30ป ปวส.ชางสํารวจ 12,000

E-mail.- 5.เจาหนาที่ 3 D VISUALIZATION 1 1 25-30 ป ปวช.สถาปตย 15,000
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น

30 บริษัท บุรีบางแสน จํากัด อสังหาริมทรัพย 1.พนักงานบัญชี 4 4 24-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 17,000+ ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส 

28/2 ถ.บางแสนลาง ต.แสนสุข 2.พนักงานขาย (อสังหาริมทรัพย) 4 4 24-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 15,000+ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ทองเที่ยว

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20110 คาน้ํามัน อื่นๆ

โทร.061-891-4196,038-381-796 เพศชายผานการเกณฑทหารแลว

E-mail. thepatioseaview@gmail.com

31 บริษัท เทคนิคส เซอรเฟซส (ไทยแลนด) จํากัด ชุบโลหะ 1.วิศวกรซอมบํารุง 2 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรี ไฟฟา 30,000+ คาอาหาร คาเดินทาง ประกันสังคม

700/15 ม.6 นิคมอุตสาหกกรรมอมตะนคร โบนัส ตรวจสุขภาพประจําป

ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-213-818-20

E-mail. swongzeewasakul.hefdurferrit@hef.fr

32 คุณจิตราพรณ พรหมประเสริฐ บานพักสวนบุคคล 1.แมบาน 1 1 40 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ที่พัก

ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 201300

โทร.098-565-4266

E-mail.-

33 บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) จําหนาย 1.ผูจัดการสาขา 1 1 22-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,240+

604/3 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร 2.พนักงานขาย 2 2 22-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,240+

เขตราชเทวี กทม. 10400 ประจําชลบุรี

โทร.026-656-030-45 

E-mail.-

34 บริษัท จ.ีเอส. อิเล็คเทค (ประเทศไทย) จํากัด ผลิต 1.พนักงานวางแผนการผลิต 1 1 22-28 ป ป.ตรี 15,000+ เคร่ืองแบบพนักงาน เบี้ยขยัน คาอาหาร

นิคมอมตะนคร เฟส 8 700/835 ม.6 ชิ้นสวนยานยนต 2.พนักงานบัญชี 1 1 25-35 ป ป.ตรี สาขาบัญชี 15,000+ คาเชาบาน ประกันสุขภาพ โบนัส

ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3.พนักงานฝายผลิต 10 10 19-30 ป ม.3 ขึ้นไป 308/วัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาลวงเวลา อื่นๆ

โทร.038-185-272-4

E-mail.-
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น

35 บริษัท ไทยลอตเต จํากัด ผลิตและจําหนาย 1.พนักงานขาย 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 14,000

16/5 ม.4 ต.บานปก หมากฝร่ัง

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.086-316-6501,083-096-2062

E-mail.-

36 บริษัท ความชื้นวิทยา ประยุกต จํากัด จําหนายเคร่ืองดื่ม 1.พนักงานขายระบบออนไลน 2 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 9,240

67/21 ซ.7 ถ.เนตรดี ต.แสนสุข 2.ผูดูแลเว็บไซด 1 1 ไมจํากัดวุฒิ 9,240

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3.ตัวแทนฝายขาย 2 1 ไมจํากัดวุฒิ 9,240

โทร.095-904-8482 4.แมบาน 1 1 ไมจํากัดวุฒิ 9,240

E-mail.-

37 บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล ผลิตเคร่ืองสําอาง 1.หัวหนาหนวยตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี/ป.โท สาขาจุลชีว 15,000+

เอนเตอรไพรต จํากัด (มหาชน) 600/4 ม.11 2.เจาหนาที่ผสมครีม 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี วิทยาศาสตร 15,000+

ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม 3.เจาหนาที่ประกันคุณภาพบรรจุภัณฑ 3 3 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาบรรจุภัณฑ 15,000+

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 4.เจาหนาที่บัญชีตนทุน 2 2 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาบัญชี 15,000+

โทร.038-480-086-9 5.เจาหนาที่เทคโนโลยีการผลิต 4 4 18 ปขึ้นไป ป.ตรี/ป.โท วิศวกรรม 15,000+

E-mail. Recruit-sri@snjinter.com 6.วิศวกรพัฒนาเคร่ืองจักร 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาวิศวกรรม 15,000+

7.ชาง Set up 2 2 18 ปขึ้นไป ปวส.สาขาไฟฟา 12,000+

8.พนักงานคลังสินคา 2 2 18 ปขึ้นไป ม.6 9,240+

9.พนักงานปฎิบัติการ(ผูชวยนักเคม)ี 2 2 18 ปขึ้นไป ม.6 วิทย 9,240+

10.พนักงานงานหัวกรอก 4 4 18 ปขึ้นไป ม.6 วิทย 9,240+

38 บริษัท บางกอก โตเกียว ซอคส จํากัด ผลิตถุงเทา 1.ผูจัดการฝายผลิต 1 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรม 15,000+

673 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.ศรีราชา 2.เจาหนาที่วางแผนการผลิต 1 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000+

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3.เจาหนาที่ควบคุมการผลิต 1 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรม 15,000+

โทร.038-480-355-7 4.เจาหนาที่ Export 2 2 22 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาโลจิสติกส 15,000+

E-mail. imex@bts-socks.co.th 5.เจาหนาที่สโตร 1 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000+
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น

39 บริษัท เท็กซไทล เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ผลิต 1.พนักงานฝายผลิต 20 20 18-35 ป ป.6 ขึ้นไป 308/วัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส เบี้ยขยัน

624/5-8 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม ชิ้นสวนยานยนต ประกันสังคม คากะ อื่นๆ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร.038-480-004

E-mail. Chaweewan.so@tpc.co.th

40 บริษัท อาลาว อินดัสเตรียล จํากัด ผลิตเคร่ืองครัวเรือน 1.เจาหนาที่ จป.วิชาชีพ 1 1 18 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาอาชีวะอนามัย 15,000+ เบี้ยขยัน คาขาว คากะ ประกันสังคม

12/2 ม.5 ต.เหมือง 2.ชางไฟฟา 2 2 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 15,000+ ประกนอุบัติเหตุ อื่นๆ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 3.ลามภาษาจีน 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 15,000+

โทร.038-389-240-4 4.เจาหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑ 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 15,000+

E-mail. Alawfact.hr@gmail.com 5.เจาหนาที่บัญชี 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 15,000+

6.เจาหนาที่เคมีสี 2 2 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 15,000+

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

82/10-12 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-355-7979

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

42 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

43 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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น

44 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.-

45 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.-

46 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-

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 สถานที่ เบี้ยกันดาร อื่นๆ

โทร.092-480-7778

E-mail.-

47 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.-

48 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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49 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

50 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

51 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 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.-

52 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.-

53 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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54 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

55 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.-

56 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 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.-  

57 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.-

58 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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59 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.-

60 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 ขึ้นไป

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

(ตําแหนงงานตามความเหมาะสม)

61 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.สุขุมวิท

อ.หนองปรือ จ.ชลบุรี 

โทร.087-128-1977,038-332-518

E-mail. sntmetals@gmail.com

62 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

63 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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64 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.-

65 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.-
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