
ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

1 โรงแรม/ท่ีพัก การตลาด 1 15,000 บาท ไมไดกําหนด ไมไดกําหนด โบนัส
แมบาน 1 ถามีประสบการณ 

พนักงานตอนรับ 1 จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

2 โรงแรม/ท่ีพัก พนักงานตอนรับ 2 12,000 ปวช.ปวส. ข้ันตํ่า ไมไดกําหนด ประกันสังคม
Service Charge

3 โรงแรม/ท่ีพัก แมบาน 2 คาแรงข้ันตํ่า ป.6-ม.3 1-2 ป ชุดพนักงาน
+service charge อาหาร 3 ม้ือ

ตําแหนงงานวางภาคการทองเที่ยวและบริการ

ในจังหวัดชลบุรี

บริษัท ซีเครสท บาย จอมเทียน 

จํากัด  249/16 ม.12 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

038-195278

บริษัท มโนพสุ แอสเซทส จํากัด  

66/66 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

บริษัท แมสตาแคน จํากัด  158/2 ม.

1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.098-7428789

QR Code ตําแหนงงานวาง ภาค

การทองเที่ยวและบริการ

QR Code             สมัคร

งานกับทางบริษัท

+service charge อาหาร 3 ม้ือ

เงินชวยเหลือพิเศษ

4 โรงแรม/ท่ีพัก Reception 1 12,000 ม. 6 - ประกันสังคม , โบนัส
แมบาน 2 10,500 ไมจํากัด - ประกันสังคม , โบนัส

ชาง 1 15,000 ไมจํากัด เกี่ยวกับงานชางท่ัวไป ประกันสังคม , โบนัส

5 โรงแรม/ท่ีพัก แมบาน 1 8,000 - 10,000 ไมจํากัด - อาหาร ฟรี อายุไมเกิน 60 ป
ประกันสังคม

บริษัท เดอะ วรรณา พัทยา จํากัด  

87/42 หมู 9 ต.หนองปรือ อ.บางละ

มุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

094-6496415

บริษัท เดอบรุน พรอปเพอรตีส จํากัด

  700/82 ม.12 ถนนเลียบชายหาด

จอมเทียนซอย 14 ต.หนองปรือ อ.

บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

038-197817

66/66 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี 20150  โทร.089-4368795



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

โรงแรม/ท่ีพัก เด็กเสิรฟ 1 8000 ไมมี ไมมี พูดภาษาอังกฤษได มีท่ีพักใหฟรี มี ปกส
มีทิปใหทุกวัน

โรงแรม/ท่ีพัก พนักงานตอนรับ , ยกกระเปา 2 ตามตกลง ไมจํากัด ไมมี ปกส วันหยุด
12000 ชุดพนักงาน

โรงแรม/ท่ีพัก พนักงานตอนรับ 1 คาแรงข้ันตํ่า ม.๓ ข้ึนไป - - -
เบ้ียขยัน

โรงแรม/ท่ีพัก แมบาน 1 9000 ม.3 - ประกันสังคม

นางสาว สุชาดา ลีรุงเรือง  110/6 ม.

6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.081-4824288

8 นางสาว อุมาพร เหนือพันธุเดช  

15/14 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี 20250  โทร.085-8079789

9 นางสาว สมถวิล สายนภา  17/7 ม.3

6 ดีดี อินน โดยนายอานนทร วงษหอม 

 410/48 ม.12 ถนนเลียบหาดจอม

เทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี 20150  โทร.089-0916003

7

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

โรงแรม/ท่ีพัก แมบาน 1 9000 ม.3 - ประกันสังคม

โรงแรม/ท่ีพัก พนักงานทําความสะอาดหองพัก 3 12,000 ข้ึนไป ม3 ข้ึนไป ภาษาอังกฤษ Service Charg10 บริษัท คอรัล บีช รีสอรท จํากัด  50 

ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.038-370614-8

9 นางสาว สมถวิล สายนภา  17/7 ม.3

 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

20250  โทร.038-235190



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

โรงแรม/ท่ีพัก พนักงานตอนรับ 1 ข้ันตํ่า ปวช ปวส ป ตรี ถามีก็ดี อาหาร ปกส ยูนิฟอรม
 รูมบอย 1

ครัว 1

ภัตตาคาร/รานอาหาร พอครัว 1 11000 ไมจํากัด ทําอาหารฝรั่ง อาหารไทย ชุดทํางาน อาหาร ทิปรวม
พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 1 11000ไมจํากัด พูดภาษาอังกฤษได รับคําส่ังไดถามีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษชุดทํางาน อาหาร ทิปรวม

ภัตตาคาร/รานอาหาร กัปตัน 1 ตามความสามารถ ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณ ปกส
กก 1 มีอาหาร 2 ม้ือ 

พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 1 ยูนิฟอรม

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานรับออเดอร 1 12,000 ไมจํากัด ไมตองมีประสบการณ อาหาร 2 ม้ือ -

12 บริษัท เดอะ สปอรตสแมนส อินน 

จํากัด  482/6 ม.10 ซ.13 ต.หนอง

ปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  

โทร.038-710609

11 บริษัท อินเตอร เมเนจเมนท เซอรวิส

 จํากัด  68/20 หมู 9 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

038-076300-303

13 บริษัท พัทยา กรีนทรี จํากัด  436/1

 หมู 9 ถนนเลียบชายหาด ต.หนอง

ปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260  

โทร.414353

14 แดง-ดํา โดยนางนํ้าหวาน คลังพหล  

ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยูที่
ความตองการแรงงาน

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานรับออเดอร 1 12,000 ไมจํากัด ไมตองมีประสบการณ อาหาร 2 ม้ือ -
วันหยุด 4 วัน/เดือน

ทํางาน 9 ชม./วัน

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานทําขนมปง 2 11,000 ม.3, ม.6 ไมจําเปน ประกันสังคม โอที
หากมีจะพิจารณาเปนพิเศษ อาหารกลางวัน 60 บาท เขางาน 03.00 น.ได

15 บริษัท เทรดดิเบค จํากัด  

245/166-167 หมู 9 ถนนพัทยาสาย

 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 20150  โทร.038-414914, บุม

081-3485779

14 แดง-ดํา โดยนางนํ้าหวาน คลังพหล  

460/5-7 ม.9 ถนนพัทยากลาง ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20260  โทร.38426090



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสริฟ 3 12,000 ม.3 ไมตองมีประสบการณ ประกันสังคม คุณออมใหขอมูล
ทิปรวมทุกส้ินเดือน

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (เด็กเสิรฟรับตลอด วันละ 400 บาท ไมกําหนด ไมกําหนด ประกันสังคม

ทําเบเกอร่ี

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสริฟ 3 คาแรงข้ันตํ่า ไมจํากัด ไมจําเปน อาหาร2ม้ือ , ประกันสังคม

ภัตตาคาร/รานอาหาร บริการ 3 12000 ม.6 1 ป โบนัส สามารถพูดภาษาอังกฤษได

16 บริษัท ฮัน วู ริ จํากัด  225/2 ม.9 

หองH3,H4 ถนนพัทยาสาย2 ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.038-411578

17 บริษัท อิตาเลีย จํากัด  109 ม.10 

ถนนเลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.

บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

038-301019

19 บริษัท อาร.ดี.บี อินดิโก กรุป จํากัด  

18 นาย รุงโรจน คุปตวนิชเจริญ  244/2

 ม.5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

038-225285

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

ภัตตาคาร/รานอาหาร บริการ 3 12000 ม.6 1 ป โบนัส สามารถพูดภาษาอังกฤษได
แคชเชียร 2 12000 ม.6 1 ป โบนัส สามารถพูดภาษาอังกฤษได

ภัตตาคาร/รานอาหาร แมบาน/ลางจาน 1 คาแรงข้ันตํ่า+ทิป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา 1 ป วันหยุด+มีเงินเพ่ิม(ทิป)
11,000

19 บริษัท อาร.ดี.บี อินดิโก กรุป จํากัด  

27/27-30 ม.10 ถนนพัทยาสาย 2 

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.086-6777399

20 บริษัท เอเวอรเรสตอินเดียนเรสเตอร

องท จํากัด  381/4 ม.10 ต.หนอง

ปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  

โทร.089-0964459



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

ภัตตาคาร/รานอาหาร บารเทนเดอร 2 15000 ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีประกันสังคม
พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 3 คาแรงข้ันตํ่า ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ อาหาร 2 ม้ือ

มีชุดเครื่องแบบ

OT

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสิรฟ 2 370/วัน ไมจํากัดวุฒิ อานออกเขียนได มีประสบการณ มีอาหารให 1 ม้ือ
พนักงานสงอาหาร 2 340/วัน ไมจํากัดวุฒิ อานออกเขียนได มีประสบการณ มีคาทิป

ภัตตาคาร/รานอาหาร แคชเชียร 2 15,000 ม.3 ข้ึนไป ตองมีประสบการณ พักอาศัยอยูในพัทยา

21 บริษัท ทูด็อกสโนแคท จํากัด  687 

ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.095-9619048

22 รานเรือไม โดยนางสาวพนิจนารถ 

ธาราศิลป  142/11-12 ม.11 ถนน

สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี 20150  โทร.038-232921

23 แซนดบาร บาย เดอะ ซี โดยนางสาว

เลลานี เอสซีเปา  45/6 ม.12 ถนน

เลียบหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.

บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

081-5837269

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสิรฟ 2 354 บาท/วัน ไมจํากัดวุฒิ ตองมีประสบการณ มีประกันสังคม

25 ภัตตาคาร/รานอาหาร ผูชวยกุก 1 12000 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณพิจาณาเปนพิเศษ มีประกันสังคม
พนักงานเสิรฟ 1 10000 ไมจํากัดวุฒิการศึกษามีประสบการณ หรือพูดภาษาอังกฤษไดพิจาณาเปนพิเศษ มีประกันสังคม/มีสวนแบงจากคาทริป

นาย วัชรวีร ศรีบุญเรืองภาวิน  

373/13 ม.9 ซ.23 ถนนเฉลิมพระ

เกียรติ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี 20150  โทร.091-5479456

24 แดง-ดํา เทพประสิทธ์ิ โดยนางวรา

พรรณ สุคนธสิทธ์ิ  143/19 ม.12 ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.081-8618268



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสิรฟ 5 10000 ข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิมีความรู พูด-ฟง ภาษาอังกฤษได พิจารณาเปนพิเศษ มีประกันสังคม
(ข้ึนอยูกับประสบการณ)

ภัตตาคาร/รานอาหาร เชฟ 20 15000-18000 ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ ประกันสังคม
พนักงานเสิรฟ 50 11000-15000 ไมจํากัดวุฒิ มีอาหารให 2 ม้ือ

(ข้ึนอยูกับประสบการณ)

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสิรฟ (หญิง) 1 12,000 - 1 ป ประกันสังคม/อาหาร 2 ม้ือ -

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสิรฟ (หญิง) 2 13,000 - - ประกันสังคม -29 บริษัท นัมซาน บี.บี.คิว จํากัด  

26 บริษัท นาซ แอนด นาฟ จํากัด  

216/41 ม.10 ถนนพัทยาสายสอง ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.081-8620685

27

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

บริษัท สกายเรสเตอรองท จํากัด  

400 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี 20150  โทร.081-8658223

28 โบน แอะ เผอะที โดยนางสาวอร

อินทร บํารุงพงค  191/1 ม.10 ถนน

ทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

 จ.ชลบุรี 20150  โทร.089-9337836

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสิรฟ (หญิง) 2 13,000 - - ประกันสังคม -

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสิรฟ (ช/ญ) 2 12,000 - 1 ป ประกันสังคม/อาหาร 2 ม้ือ -
ผูชวยกุก (ช/ญ) 2 12,000 - 1 ป ประกันสังคม/อาหาร 2 ม้ือ -

29 บริษัท นัมซาน บี.บี.คิว จํากัด  

464/41 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละ

มุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

0820647675

30 บริษัท ทาจ วิว อินเดียน จํากัด  

124/50-51 ม.10 ถนนพัทยาใต ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.093-0483089



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสิรฟ 3 12,000 - - ประกันสังคม ส่ือสารภาษาอังกฤษ
 (ช/ญ)

ภัตตาคาร/รานอาหาร ผูชวยเชฟ 2 คาแรงข้ันตํ่า ม.3 ข้ึนไป - เบ้ียขยัน Service charg
พนักงานลางจาน 2 บริษัท อารีรัง พัทยา จํากัด ม.3 ข้ึนไป - เบ้ียขยัน Service charg

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานตอนรับ 1 คาแรงข้ันตํ่า - พูด-อานเขียน ภาษาอังกฤษได มีประกันสังคม -

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสิรฟ 3 10,500 - - อาหารฟรี 3 ม้ือ -
มีเบ้ียขยัน

32 บริษัท เพอซิวท ออฟ แฮปปเนส 

จํากัด  777 ม.6 อ.เทอรมินอล 21 

พัทยา ช้ัน 3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี 20150  โทร.038-906586

31 บริษัท โกลด วีท จํากัด  53/30 ม.11

 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.081-3417101

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

33 รานอาหาร สามิตร โดยนายสามิตร 

พันธเพชร  71/18 ม.6 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

088-5227318

34 บริษัท ครัวบานปาบุญ จํากัด  83/1 

ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ. มีเบ้ียขยัน

ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสริฟ 1 12000 ม3 ข้ึนไป มีความรูดานภาษาอังกฤษเล็กนอย Service Charg

ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี 20150  โทร.094-4321313

35 บริษัท เซยคูล คอรปอเรช่ัน จํากัด  

345/27-28 ม.12 ต.หนองปรือ อ.

บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

092-3899779



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

ภัตตาคาร/รานอาหาร 1.ผูชวยเชฟ 1 - ไมจํากัดวุฒิ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ประกันสังคม -
2.เชฟ 1 ชุดยูนิฟอรม

3.แคชเชียร 1 อาหารกลางวัน

4.พนักงานเสริฟ 1

5.บารเทนเดอร 1

ภัตตาคาร/รานอาหาร เชฟ 2 20000 ป.ตรี 1 ท่ีพัก

อื่น ๆ พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 3 11000 ม.3 ข้ึนไป สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดท่ีพัก มีประกัน โบนัส เงินจูงใจในการทํางาน

สนามกอลฟ ผูชวยกุก 1 12000 ไมจํากัดวุฒิ 3 ปข้ึนไป ท่ีพัก มีประกัน โบนัส เงินจูงใจในการทํางาน

คนสวน 5 11000 ไมจํากัดวุฒิ  - ท่ีพัก มีประกัน โบนัส เงินจูงใจในการทํางาน

แคดด้ี ไมจํากัด ประมาณ 20000 ไมจํากัดวุฒิ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ท่ีพัก ประกัน ชุดแตงกาย เพศหญิง

(ตามความสามารถ)

อื่น ๆ

36 บริษัท โรบิน ฮูด ทาเวิรน จํากัด  

399/9 ช้ันท่ี2 หองเลขท่ี 

PTY03LS204 ม.10 ต.หนองปรือ อ.

บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

038-410511

38 บริษัท สยามคันทรีคลับ จํากัด  50 

หมูท 9 ถนนพรประภา ต.โปง อ.บาง

ละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทร.

038-909700

39 บริษัท อูลีจิบ จํากัด  157/77 ม.5 ต.

37 บริษัท มาศาชา จํากัด  183/6 ม.10 

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.080-4441111

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

อื่น ๆ

บัญชี 2 ตามวุฒิการศึกษา ป.ตรี

อื่น ๆ บารเทนเดอร 1 12,000-15,000 ไมจํากัด ไมจํากัด ไมมี -40 บริษัท เดอะ โอลด วีด แมน จํากัด  

27/44 ม.10 ถนนพัทยาสายสอง ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150  โทร.087-1283890

39 บริษัท อูลีจิบ จํากัด  157/77 ม.5 ต.

นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

  โทร.081-8709797



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

41 อพารทเมนต ชางอาคาร 3 13,000 ชางไฟฟา,ประปา 2ปข้ึนไป

42 โรงแรม/ท่ีพัก พนักงานเสริฟ 3 12,000 ไมจํากัดวุฒิ 1 ป

43 โรงแรม/ท่ีพัก แมบาน 1 10,500 ไมจํากัดวุฒิ

44 โรงแรม/ท่ีพัก พนักงานท่ัวไป ไมระบุ ไมระบุ ม.3 ข้ึนไป 1-2ป

45 โรงแรม/ท่ีพัก บัญชี 1 12,000 ม.6

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู

นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชาเพลส 99

 ซอย. 1 ศรีราชานคร ต.ศรีราชา อ.

ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

บริษัท ศิริ บอวิน จํากัด 121/379 

หมู3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

20230

บริษัท โทโม ยาคินิค(ประเทศไทย) 

จํากัด124 ถนน ศรีราชานคร ต.ศรี

ราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

มจท.ลิฟว่ิง แอนด ฟาซิลิต้ี 789/283

 หมูท่ี 1 ต.หนองขาม อ.เมือง จ.

ชลบุรี 20230

บริษัท เค.เอส ไทย เทรดด้ิง จํากัด   

265/74 หมู 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา

 จ.ชลบุรี 20110

ความตองการแรงงาน

พนักงานเสริฟ 1 10,000 ไมจํากัดวุฒิ

ผจก.รานอาหาร 1 18,000-20,000 ม.6

46 โรงแรม/ท่ีพัก คนดูแลหอพัก 1 450/วัน ป.ตรีบจก. ทริปเปล บี เรสสิเดนซ 119/1 

หมู 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

20110

 จ.ชลบุรี 20110



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

47 รานอาหาร พนักงานท่ัวไป 2 464/วัน ไมจํากัดวุฒิ

48 รานอาหาร ผูชวยจัดวัตถุดิบ 4 500/วัน ไมจํากัดวุฒิ

49 รานอาหาร พนักงานขายของ 1 354/วัน ไมจํากัดวุฒิ

50 รานอาหาร พนักงานเสริฟ 2 360-600/วัน ไมจํากัดวุฒิ

51 โรงแรม/ท่ีพัก รูมเมด 2 11,000-12,000 ไมจํากัดวุฒิโอ เค รีสอรท 41/30 หมู 10 ต.ทุง

สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ชาบูกู 1/1 หมู 10 ต.ทุงสุขลา อ.ศรี

ราชา จ. ชลบุรี 20230

เค.เอ็ม. แคทเทอร่ิง 246 หมูท่ี3 ต.

บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ตนออ ฟูด แอนด เซอรวิส 279/11 

หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

20110

รานกวยเต๋ียวไก ใจเจง 50/209 หมู 1

 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

โรงแรม/ท่ีพัก พนักงานเสริฟ 3 11,000 ม.3 ข้ึนไป

เซลล 2 15,000 ปวส.ข้ึนไป 1 ป

โรงแรม/ท่ีพัก พนักงานทําความสะอาด 3 354/วัน ไมจํากัดวุฒิ

คนทําสวน 3 354/วัน ไมจํากัดวุฒิ

52

53

แจสมิน รีสอรท ศรีราชา จํากัด 

226/14-15,18 หมู 2 ต.สุรศักด อ.

ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

บริษัท ไทย คริสตัล เรสสิเดนท จํากัด

 259 หมู 2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.

ชลบุรี 20110



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

54 โรงแรม/ท่ีพัก แมบาน 1 380-400 ม.6

หนักงานออฟฟต 1 ป.ตรี

55 โรงแรม/ท่ีพัก แมบาน 1 10,080 ไมจํากัดวุฒิ

คนสวน 1 ไมจํากัดวุฒิ

56 บริษัท แหลมทองเซอรวิส กุก 1 14000 ไมจํากัดวุฒิ

อพารทเมนทจํากัด

139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา

 อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

โรงแรม/ท่ีพัก

บริษัท สมจ๊ีด จํากัด 99/89 หมู 9 ต.

เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

บริษัท นาโนโฮเต็ล จํากัด 119/31 

หมู 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.

ชลบุรี 20230

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

57

รานอาหาร รานปาหวาน โดยน.ส.นุชจรินทร พนักงานเสริฟ 1 354/วัน ม.3 ข้ึนไป อาหารฟรี

58 จิตเลิศวรวงศ พนักงานลางจาน 1 354 ไมระบุ อาหารฟรี

20 ม.1 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา

 จังหวัดชลบุรี 20230

โทร..038351873

59 รานอาหารนองไผ โดยนายภูเบศ พนักงานท่ัวไป 3 10,000 ไมระบุ ท่ีพัก/อาหารฟรี

 เอี่ยมวงศา 8/2 ม.3 ต.ทุงสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

 โทร.038493797

รานอาหาร

รานอาหาร



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

60 โรงแรม/ท่ีพัก แมบาน 1 คาจางข้ันตํ่า ไมไดกําหนด ไมไดกําหนด

61 ภัตตาคาร/รานอาหาร กุก 1 ตามความสามารถ ไมไดกําหนด ไมไดกําหนด

62 ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสิรฟ 3 คาจางข้ันตํ่า ไมจํากัด ไมไดกําหนดบริษัท  แดม เรสเตอรรองท มาเนจ

เมนท จํากัด 

19/10 หมูท่ี 1 ต.นาเกลือ อ.บางละ

มุง จ.ชลบุรี โทร 0909099207

บริษัท เดอะ เนสท พัทยา จํากัด 

เลขท่ี 33/42-44 หมูท่ี 10 ต.หนอง

ปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 

0992564625

บริษัท บานคนแก จํากัด  352/320 

หมูท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี โทร 0654870476

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

63 โรงแรม/ท่ีพัก พนักงานเสิรฟ 2 คาจางข้ันตํ่า ป.6-ม.3 -

64 โรงแรม/ท่ีพัก บารเทนเดอร 2 ตามความสามารถ ไมจํากัด -

บริษัท ชีพ ชารลิส จอมเทียน จํากัด 

75/27 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละ

มุง จ.ชลบุรี โทร.065 726 7419

บริษัท รสนิยมวิไล 76/52 ม.5 ต.นา

เกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.033 

045771



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

65 โรงแรม/ท่ีพัก บารเทนเดอร 1 ตามความสามารถ ไมจํากัด -

66 โรงแรม/ท่ีพัก พนักงานเสิรฟ 1 คาจางข้ันตํ่า ไมมี

67 อื่น ๆ แมบาน 1 คาจางข้ันตํ่า ไมจํากัด ไมมี

คนสวน 1 คาจางข้ันตํ่า

บจก.กัญญเจริญ เซอรวิส 19/44 ม.4

 ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทร099 3961499

บจก. โคโลเนียล บาร แอนด กริล 

285/3 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี

บจก.วิวอาง 49/12 ม.4 ต.หวยใหญ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 054 464 

4496

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

68 อื่น ๆ พนักงานจัดงาน 1 ตามความสามารถ ไมกําหนด - - -

นอกสถานท่ี

69 ภัตตาคาร/รานอาหาร ขายอาหาร 1 ตามความสามารถ ไมกําหนด -

บริษัท ไอริส แคทเทอรริ่ง 21/145 

ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี โทร.0863748437

บจก.เดอะโลโค เอฟแอนดบี 

315/238 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บาง

ละมุง จ.ชลบุรี โทร.063 852 5694



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

70 ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงาน 2 ตามความสามารถ ไมจํากัด -

ประจําบารเบียร

71 ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงาน 1 ตามความสามารถ ไมจํากัด -

ประจําคลับบาร

72 ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงาน 1 คาจางข้ันตํ่า ไมจํากัด -

รานอาหาร

เซเลอรบาร โดยนางสาวบังอร บูรณะ

เสน 522/9 ซ.8 ม.10 ถนนชายหาด 

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทร.018615749

คันทรีคลับ โดยนายยงยุทธ กล่ินจุน 

45/3 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

 จ.ชลบุรี โทร.089 832 6413

บริษัท ไทย แมริออท จํากัด 

33/85-86 หมู 10 ต.หนองปรือ อ.

บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.038425874

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

73 ภัตตาคาร/รานอาหาร พนักงานเสิรฟ 2 คาจางข้ันตํ่า ไมจํากัดวุฒิ -

74 โรงแรม โกมทัวร ทราเวล 58 ม.3  ต.เขา

ไมแกว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150

1. พนง.ตอนรับ 1 12,000 ป.ตรี  - ม.33/ท่ีพัก คุณมลิวรรณ 038-197074-6

บริษัท อูริออส คอนเซพท จํากัด  

216/38-40 หมูท่ี 10 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  โทร.

0817619465



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

75 1. พนง.ตอนรับ 1 11,000 ปวส. ข้ึนไป  -

2. พนง.เสิรฟ 1 11,000 ปวส. ข้ึนไป  -

3. พนง.ยกกระเปา 1 11,000 ปวส. ข้ึนไป  -

76 1. พนง.ตอนรับ 3 12,000 ม.6 ข้ึนไป  -

2. ผูชวยกุก 2 15,000 ไมจํากัด  -

3. แมบาน 2 12,000 ไมจํากัด  -

4. ชางท่ัวไป 1 15,000 ปวช. ข้ึนไป มี

77 1. พนง.ตอนรับ ชวงกลางวัน 1 12,000 ปวส. ข้ึนไป  -

2. พนง.รับออเดอร 1 12,000 ม.6 ข้ึนไป  -

78 1. ผูชวยจัดการแผนกตอนรับ 1 ตามตกลง ป.ตรี  -

2. ผูจัดการแผนกอาหาร-

เครื่องด่ืม

1 ตามตกลง ป.ตรี  -

โรงแรม ซันเซ็ท วิลเลจ 89/5 หมู 8 ซ.ตะวัน

รอน 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.

ชลบุรี 20250

ม.33/ท่ีพัก คุณหทัยกาญจน 038-237979-80

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

โรงแรม บานนํ้าเมา 8/1 หมู 2  ถนนสุขุมวิท 

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

20250

ม.33 คุณปรีชา 038-255937

โรงแรม สวีท ดรีม (โรงแรมแกรนด สัตหีบ) 

100/57-60 หมูท่ี 6  ต.พลูตาหลวง 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ม.33/ท่ีพัก/เซอวิสชารจ คุณมนตรี 099-5956663

โรงแรม แพนด้ี แอนด ทราเวล 70/14 หมูท่ี 8

 ซ.นาจอมเทียน 56 ต.นาจอมเทียน 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

อาหาร3ม้ือ/ม.33 คุณเบนซ 038-046100

เครื่องด่ืม

3. พนง.ทําความสะอาด

หองพัก

2 354 ม.3 ข้ึนไป  -

79 1. พนง.ตอนรับ 1 12,000 ป.ตรี  -

2. พนง.รับออเดอร 1 12,000 ม.6 ข้ึนไป  -

3. พนง.ทําความสะอาด

หองพัก

2 354 ม.3 ข้ึนไป  -

80 1. พนง.รับออเดอร 2 12,000 ม.6 ข้ึนไป  -

2. ครัว 2 12,000 ม.6 ข้ึนไป มี

โรงแรม บริษัท คราม มารีน ฟชช่ิง ลอรด 

จํากัด 4/2 ม.5  ต.บางเสร อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี 20250

ม.33 ฝายบุคคล 038-235130

โรงแรม โบตาน่ี ลอดจ 245/3 ม.4  ต.นาจอม

เทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ม.33/ท่ีพัก คุณอารียา 089-0282914



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

81 โรงแรม บริษัท ทรายจอมเทียน จํากัด  

(โรงแรมวารีนาบรีส) 69 ม.1  ถนน

เลียบหาดจอมเทียนพัทยา ต.นาจอม

เทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

1. บัญชี 1 ตามตกลง ป.ตรี  - ม.33 คุณฝาย 038-232145

82 โรงแรม บริษัท ทรัพยสิริโชค 24 จํากัด 19/23

 ม.2  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.

ชลบุรี 20160

1. ชางท่ัวไป 1 11,000 ไมจํากัด มี ม.33 คุณธนภร 038-255324

1. พนง.ตอนรับ 5 ตามตกลง ม.3 ข้ึนไป  -

2. แมบาน 5 ตามตกลง ม.3 ข้ึนไป  -

3. ชางท่ัวไป 1 ตามตกลง ม.3 ข้ึนไป  -

1. พนง.ตอนรับ 2 10,620 ปวช. ข้ึนไป  -

2. พนง.เสิรฟ 2 10,620 ม.3 ข้ึนไป  -
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี

85 โรงแรม บริษัท วีวา มอนทาเน จํากัด 456 ม. 1.พอครัว / แมครัว 1 10,620 ไมจํากัด  - ม.33 คุณเฟรน 092-3355596

84 โรงแรม บริษัท พัทยา พาราไดซ บีช    รี

สอรต จํากัด 235 ม.3  20180

ม.33 คุณรุง 086-3224027

83 โรงแรม บริษัท อนรรฆรา จํากัด 18/17 ม.2 

 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

20250

อาหารกลางวัน/ ม.33/

เครื่องแบบ

คุณโปง 038-255887

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

85 โรงแรม บริษัท วีวา มอนทาเน จํากัด 456 ม.

11  ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

20250

1.พอครัว / แมครัว 1 10,620 ไมจํากัด  - ม.33 คุณเฟรน 092-3355596

86 โรงแรม บริษัท สยามอินเตอร เวิลด แอสเสท 

จํากัด 555,555/1 ม.1  ต.นาจอม

เทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

1.บัญชี 5 18,000 ป.ตรี  - ม.33 คุณเมย 089-0320176,082-5289605



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

87 โรงแรม บริษัท เบญวดี แอนด คิมเพลสเฮาส 

จํากัด 19/8 ม.6  ต.โปง อ.บางละมุง

 จ.ชลบุรี 20150

1. คนสวน 1 10,620 ไมจํากัด  - ท่ีพัก คิม 081-7818551

88 หองพัก บริษัท ฟอเรสท ฟวเจอร บิสซิเนส 

จํากัด 78/69 ม.9  ต.หนองปรือ อ.

บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

1. ผูดูแลหองพัก 4 10,620 ไมจํากัด  - อาหาร,วันหยุด คุณศุภลักษณ 0813401177

89 บาร/โรงแรม บริษัท ไทย แมริออท จํากัด 

33/85-86 ม.10  ต.หนองปรือ อ.

บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

1. พนักงานเสิรฟ 4 10,620 ม.3 ข้ึนไป  - ประกันสังคม คุณจิรถา 038-425874

90 หองพัก หางหุนสวนสามัญ ดี อพารทเมนท 

348/17 ม.9  ต.หนองปรือ อ.บางละ

มุง จ.ชลบุรี 20150

1. แมบาน 2 10,620 ไมจํากัด  - ประกันสังคม คุณนุน 038-720828

91 หองพัก บริษัท พัทยา ซีกัล จํากัด 300/7 ม.

10  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี 20150

1. ผูดูแลคอนโด 2 12,000 ปวส.  - ไมมี ฝายธุรการ 038-421534

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

ชลบุรี 20150

92 บริษัท โนวานา เรซิเดนซ 320 จํากัด

 384/190 ม.10  ต.หนองปรือ อ.

บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

1. ชางซอม 1 10,620 ไมจํากัด  - ไมมี คุณนิสา 094-7023607

1. รูมบอย 1 ตามตกลง ไมจํากัด  -

2. จีเอสเอ 1 ตามตกลง ไมจํากัด  -

3. ไนทออดิด 1 ตามตกลง ไมจํากัด  -

4. รูมเมท 1 ตามตกลง ไมจํากัด  -

93 โรงแรม บริษัท ลมทะเล 2013 จํากัด 44/286

 ม.12  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี 20150

ตามกฎหมายแรงงาน ฝายบุคคล 038-059567



1. พนง.เสิรฟ 1 12,000 ปวช. ข้ึนไป  -

2. หัวหนางานบริการอาหาร

และเครื่องด่ืม

1 15,000 ไมจํากัด มี

3. พนง.ดูแลสัมภาระ 1 12,000 ปวช. ข้ึนไป  -

4. พนง.ครัว(เบเกอร่ี) 1 ตามความสามารถ ไมจํากัด มี

5. จป.บริหาร 1 ตามความสามารถ จบดานวิชาชีพโดยตรง มี

95 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท โรแยลคลิฟ บีช โฮเต็ล จํากัด 

353 ม.12  ถนนพระตําหนัก ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ตองการ แตจะตอบกลับทาง 

google drive

คุณสม 038-250421-40

1. พนง.ตอนรับ 5 12,000 ม.6 ข้ึนไป  -

2. รูมเมท 3 11,000 ม.3 ข้ึนไป  -

2. รูมบอย 3 11,000 ม.3 ข้ึนไป  -

97 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท พัทยา ปารค บีช โฮเต็ล จํากัด

 345 หมู 12  ถนนทัพพระยา ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ตองการ แตจะตอบกลับทาง

อิเล็กทรอนิกส

ฝายบุคคล 038-364110-20

96 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท โรงแรมซันไซน พัทยา จํากัด 

217/1 หมูท่ี 10 ซ.8 ถนนสาย

ชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี 20260

อาหาร/เครื่องแบบ/เซอวิส

ชารจ

คุณพรวิภา สมสุข 038-429910

94 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท สยาม แอ็ท พัทยา จํากัด 390

 หมูท่ี 9  ถนนพัทยาสาย 2 ต.หนอง

ปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

อาหาร/เครื่องแบบ คุณทิวลิค หอมสมบัตื 038-930600

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20260

1. พนง.บัญชี 2 12,000 ปวช. ข้ึนไป มี

2. คนสวน 1 10,620 ไมจํากัด  -

3. พนง.ซักรีด 1 10,620 ไมจํากัด มี

98 โรงแรม/ท่ีพัก หางหุนสวนจํากัด ซีซารพาเลซ พัทยา

 176 หมู 10  ถนนพัทยาสาย2 ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150

ตามกฎหมายแรงงาน คุณธันวดี 038-425724



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

1. พนง.ทําความสะอาดและ

ทําสวนพารทไทม

1 ตามตกลง ไมจํากัด  -

2. รูมเมท 4 10,620 ม.3 ข้ึนไป  -

3. พนง.เสิรฟ 4 10,620 ม.3 ข้ึนไป  -

4. F&B ผูจัดการ 1 ตามตกลง ม.6 ข้ึนไป มี

5. F&B ซุปเปอรไวเซอร 1 12,000 ม.6 ข้ึนไป มี

6. กุกอินเดียนฟูด 1 ตามตกลง ม.6 ข้ึนไป มี

7. ซุปเปอรสจวต 1 ตามตกลง ม.6 ข้ึนไป มี

8. กุก(อาหารไทย+ยุโรป) 2 ตามตกลง ม.6 ข้ึนไป มี

9. เจาหนาท่ี IT ระดับ

ซุปเปอรไวเซอร

1 ตามตกลง ม.6 ข้ึนไป มี

10. เจาหนาท่ีสโตรและรีซีฟ 1 ตามตกลง ม.6 ข้ึนไป มี

11. จนท.ดูแลและควบคุม

ตนทุน

1 ตามตกลง ม.6 ข้ึนไป มี

1. รูมเมท 10 11,000 ม.3 ข้ึนไป มี ฝายบุคคล 038-231350-67

99 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท ซันบีมโฮเต็ล จํากัด 217/27 

หมูท่ี 9 ซ.8 ถนนเลียบชายหาด ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150

อาหาร/เครื่องแบบ คุณชลธิชา เลวิสุทธ์ิ 061-4926155

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

100 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท เกียรติผล จํากัด (มหาชน) อาหาร/เครื่องแบบ1. รูมเมท 10 11,000 ม.3 ข้ึนไป มี

2. พนง.เสิรฟ 5 10,620 ม.3 ข้ึนไป  -

3. สจวตลางจาน 2 10,620 ม.3 ข้ึนไป  -

ฝายบุคคล 038-231350-67100 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท เกียรติผล จํากัด (มหาชน) 

408 ม.12  ถนนเลียบหาดจอมเทียน

 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150

อาหาร/เครื่องแบบ



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

1. คนสวน 2 10,620 ไมจํากัด  -

2. พนง.ซักรีด 2 10,620 ไมจํากัด  -

3. ชางท่ัวไป (แอร+ไฟฟา) 1 15,000 ปวช. ข้ึนไป  -

4. พนง.ตอนรับ+แคชเชียร 2 15,000 ไมจํากัด  -

5. พนง.ทําความสะอาด 2 12,000 ไมจํากัด  -

102 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท ไมค จํากัด 564/2 หมู 10  ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150

1. พนง.บัญชี 2 15,000 ปวช.ข้ึนไป มี

103 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท สบายลอดจ จํากัด 380 หมูท่ี 

9 พัทยา ซ.2 ถนนพัทยาสาย 2 ต.

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150

2. พนง.เสิรฟ 10 10,620 ม.3 ข้ึนไป  -

104 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท วิช่ัน ลิฟว่ิง จํากัด 124/7 ม.9

 ซ.4 ถนนเลียบชายหาด ต.หนองปรือ

 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3. กุก(อาหารไทย+ยุโรป) 3 12,000 ไมจํากัด มี

อาหาร/เครื่องแบบ/ท่ีพัก

ราคาถูก

  คุณทิพวรรณ เกตุแกว  3 บริษัทน้ีอยูใน

เครือเดียวกัน (HR เดียวกัน) 038-422222

101 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท ซิลเวอรแซนด บางละมุง 

จํากัด 97ม.12  ถนนเลียบชายหาด

จอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี 20260

เครื่องแบบ/ท่ีพักราคาถูก ผจก.คุณธีระ กาจธีระเวคิน 

038-232494-9

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

1. พนง.ตอนรับสวนหนา 3 12,000 ม.6 ข้ึนไป  -

2. รปภ. 1 13,000 ม.3 ข้ึนไป  -

3. พนง.เสิรฟ/บริการ 1 12,000 ม.6 ข้ึนไป  -

105 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท ไดนาสต้ี พัทยา โฮเต็ล กรุป 

จํากัด 240 ม.10 ซ.12 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

อาหาร/เครื่องแบบ ฝายบุคคล 038-425877-8



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

1. พนง.ตอนรับ 2 10,620 ม.6 ข้ึนไป  -

2. แมบาน 1 10,620 ไมจํากัด มี

1. พนง.ตอนรับ 1 12,000 ปวช. ข้ึนไป  -

2. พนง.เสิรฟ 1 10,700 ม.3 ข้ึนไป  -

3. ผูชวยกุก 1 11,000 ไมจํากัด มี

1. แมบาน 1 10,620 ไมจํากัด  -

2. คนสวน 1 10,620 ไมจํากัด  -

3. พนง.ตอนรับ 1 10,620 ไมจํากัด  -

109 1. รูมเมท 5 10,620 ไมจํากัด  -

2. พนง.เสิรฟ 5 10,620 ปวช. ข้ึนไป  -

3. กุก 5 10,620 ปวช. ข้ึนไป  -

4. พนง.แคชเชียร 2 10,620 ปวช. ข้ึนไป  -

5. พนง.ตอนรับสวนหนา 2 10,620 ปวช. ข้ึนไป  -

110 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท เวล ลิฟว่ิง จํากัด 239 ม.9  ตองการ แตไมทราบ คุณมนตรี 038-362192

โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท ทรายมณี จํากัด 499/7 ม.5  

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150

อาหาร/เครื่องแบบ/ท่ีพัก คุณวิภาวี สาระวัดรัตน 415212-30

108 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท บ๊ิกแมค รีสอรท จํากัด 

209/112 ม.6  ต.นาเกลือ อ.บางละ

มุง จ.ชลบุรี 20150

อาหาร/เครื่องแบบ/ท่ีพัก คุณนวลจันทร ภูไพสิทธ์ิ

107 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท ทรอปปคัล พาราไดซ เอ็น

เตอรไพรส จํากัด 596/2 หมู 10 ซ.

13 ถนนพัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

อาหาร/เครื่องแบบ คุณอังคณา สุภาพ038-426222

106 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท ทริฟต้ีลอดจ จํากัด 322/1 ม.

10  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี 20260

อาหาร/เครื่องแบบ คุณสุวรรณา พิมลศรี 038-415709

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

110 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท เวล ลิฟว่ิง จํากัด 239 ม.9  

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150

ตองการ แตไมทราบ

ตําแหนง/จํานวนรอถามฝาย

บุคคล

คุณมนตรี 038-362192

111 1. พนง.ตอนรับ 2 10,620 ปวช. ข้ึนไป  -

2. พนง.สโตร 2 10,620 ม.3 ข้ึนไป  -

3. พนง.จัดเรียงสินคา 3 10,620 ม.3 ข้ึนไป  -

4. ผูจัดการซุปเปอรมาเก็ต 1 ตามตกลง ปวช. ข้ึนไป มี

5. พนง.แคชเชียร 2 10,620 ม.3 ข้ึนไป  -

โรงแรม/ท่ีพัก/

ซุปเปอรมาเก็ต

บริษัท อีสทติน่ี แมนช่ัน จํากัด 

217/29-32 ม.9 พัทยา ซ.7 ถนน

เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บาง

ละมุง จ.ชลบุรี 20150

ตามกฎหมายแรงงาน ผจก.คุณนิอร ดัดพันธ 085-9191916



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

112 1. แมบาน 1 10,620 ม.3 ข้ึนไป  -

2. พนง.บัญชี 6 10,620 ป.ตรี สาขาบัญชี  -

3. พนง.เสิรฟ 6 10,620 ม.3 ข้ึนไป  -

4. พนง.ตอนรับ 3 10,620 ป.ตรี  -

5. ชางท่ัวไป 2 10,620 ปวช. ข้ึนไป  -

113 โรงแรม บริษัท ซันไชนบีชรีสอรท จํากัด 246

 ม.4  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.

ชลบุรี 20250

ตองการ แตใหสงอีเมลล รอ

ทางโรงแรมแจงอีกที

hrd@ravindraresort.com       038-

235777

114 โรงแรม บริษัท ก.อํานวยยนตวารี จํากัด 

284/68 ม.5  ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.

นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

จะตอบกลับทางกรุปไลน ฝายบุคคล 038-413535

115 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท ซีซ่ัน ไฟว พัทยา จํากัด 235/3

 ม.9  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี 20150

1. reception 1 13,000 ปวช.ข้ึนไป  - ตามกฎหมายแรงงาน ฝายบุคคล 038-422555

โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท ส่ีหุน จํากัด 507 ม.9  ถนน

ชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี 20150

เครื่องแบบ/เซอวิสชารจ/ท่ีพัก คุณศศิธร ชัยอุบ 038-259500

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

ชลบุรี 20150



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

116 1. พอครัว 1 354/วัน ม.3-ม.6  -

2. สจวต 1 354/วัน ม.3-ม.6  -

3. แมบาน 1 354/วัน ม.3-ม.6  -

4. พนง.เสิรฟ 1 354/วัน ม.3-ม.6  -

5. พนง.บัญชี 1 354/วัน ปวช.-ปวส.  -

6. AR 1 354/วัน ปวช.-ปวส.  -

7. AT 1 354/วัน ปวช.-ปวส.  -

8. FRONT 1 354/วัน ปวช.-ปวส.  -

9. STORE 1 ตามประสบการณ ปวช.-ปวส. มี

10. HRD 1 ตามประสบการณ ป.ตรี มี

117 1. ผูจัดการ 5 20,000 ป.ตรี มี

2. แมบาน 5 20,000 ม.3 ข้ึนไป มี

3. ชาง 5 20,000 ปวช. ข้ึนไป มี

354 บาท/วัน ไมระบุ

 - - - -

118

โรงแรม/ท่ีพัก
บจก.ลาพลายา 6 ซ.6 ถ.บางแสนลาง

แมบาน 1

โรงแรม บริษัท เบย บรีซ โฮเต็ล จํากัด 503/2

 หมู 10  ถนนพัทยาสาย 2 ต.หนอง

ปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ตามกฎหมายแรงงาน คุณคมกฤษ038-429137

บริษัท เอ-วัน พัทยา จํากัด 

115/11-12 ม.9  ต.หนองปรือ อ.

บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ตามกฎหมายแรงงาน คุณวราภรณ 061-02552660โรงแรม/ท่ีพัก

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

 - - - -

119 ไมระบุ

10           12,000.00 - - -

120

3-5 คน - - - -

121 รานกาแฟ
บจก.กาแฟสวนสุข 97/5 หมู 5 ต.

หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี
บาริตา 2 10,000-16,000 - - - อายุ 22-35 ป

โรงแรม/ท่ีพัก
บจก.ลาพลายา 6 ซ.6 ถ.บางแสนลาง

 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
แมบาน 1

ภัตตาคาร/รานอาหาร

บจก.ซีฟูดคลับ 4/5 ซ 22 ถ.สุขุมวิท 

ต.แสนสุข อ.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

 20130

เด็กเสิรฟ

ธุรกิจการผลิตขนมปง

หจก.เฟอรเมนดี 66/67 หมู 3 ต.

เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 แรงงานฝมือ



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

122 รานขนม พนักงานจัดขนม 1 400 ตอวัน - 1 ป - อายุ 20-30 ป

123

1 - - - - เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป

124 ผูชวยเชฟ 2           12,000.00  ม.6 ข้ึนไป มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ -

พนักงานบริการ/เสิรฟ 4 354 - 1,0620 ปวช,ปวส - - ความสามารถดานคอมพิวเตอรและบัญชี

แมบาน 1           10,620.00 - - -

125
จิมม่ีสลัด โดยนายภากร มหิทธาฤทธิ

กร
ผูชวยบาร 1           12,000.00 - - คาอาหาร 1,300 อายุไมเกิน 30 ป

17/18  หมู 5 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.

แอทโฮม ชิฟฟอน 110/130 หมู 2 ต.

เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ภัตตาคาร/รานอาหาร    ปาศรี สมตํา โดยนายวริพงษ ปรี

หะรินสวัสด์ิ 99/7 ถ.แสนสุข ต.แสน

สุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
เด็กเสิรฟ

ภัตตาคาร/รานอาหาร หจก. สามัญ45 โกป 45 หมู 4 ต.

หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

ภัตตาคาร/รานอาหาร

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

17/18  หมู 5 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.

ชลบุรี 20000

126

1           12,000.00 - - - รับเฉพาะผูหญิง            อายุ 20-30 ป
ภัตตาคาร/รานอาหาร

บจก. ทีจีเอ็น มิราเอะ 97/5 หมู 5 

ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
พนักเสิรฟ



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

127

แคชเชียร 1            9,000.00 - - - -

ผูชวยครัว 1  10,000-12,000 - - - -

128 ธุรการ 1 12000 ปวส - - ความสามารถดานบัญชี

- -

มาเก็ทต้ิง 2 - ปวส - -

129
ผูชวยแมครัว 1 400 บาทตอวัน - - - -

130

พนักเสิรฟ - - - - - อายุไมเกิน 30 ป

สโตร - - - - - เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป

บจก.บีพี ฟูด แอนทเซอรวิส           

                    700/285 ถ.สุขุมวิท

 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20120

ภัตตาคาร/รานอาหาร

บจก.ตําทะลวง                          

                        110/142 หมู 2

 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ภัตตาคาร/รานอาหาร

ภัตตาคาร/รานอาหาร
บจก. อลังการไทย 195/19 หมู 1 ต.

หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ภัตตาคาร/รานอาหาร

บจก.ตําทะลวง แคทเทอร่ิง 110/142

 หมู 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 

20000

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

131 ภัตตาคาร/รานอาหาร บจก.ออสติน คาเฟ บาริตา 2           11,000.00 - - - อายุไมเกิน50ป

 61/2 หมู 5 ต.อางศิลา อ.เมือง จ.

ชลบุรี 20000

จ.ชลบุรี 20000

 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20120



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

132

133

 12,000-15,000 ปวช,ปวส - - อายุ 20 -40ป

88/8 หมู 10 ต.มาบโปง       อ.พาน

ทอง จ.ชลบุรี 20160
ประชาสัมพันธ 1           12,000.00 ปวช,ปวส - - อายุ 20 -35 ป

แคชเชียร 1           12,000.00 - - - อายุ 20 ปข้ึนไป

เด็กเสิรฟ 4 354 ตอวัน - - - อายุ 20 ปข้ึนไป

แมบาน 3 354 ตอวัน - - -

134

พนักงานเสิรฟ 2 360 ตอวัน - - -
ภัตตาคาร/รานอาหาร

บจก.ครัวในกลอง 168 หมู 6 ต.มาบ

โปง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

Fishing(บอตกปลา) บจก.บึงบูรพา

ภัตตาคาร/รานอาหาร

บจก. อาร โกล เรสเตอรองท     

141/54 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.

ชลบุรี 20110

บาริสตา 1           12,000.00 ปวส,ปวช     - - -

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

กัปตัน 1

135
 - - - -

136 โรงแรม/ท่ีพัก โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซา Sales Manager 1 30,000 - ไมระบุ 5 ป อาหาร

 ศรีราชา เลขท่ี 59 ม. 4 ต.สุรศักด์ิ 35,000

 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

พนักงานเสิรฟ 2ภัตตาคาร/รานอาหาร

ครัววัง เดือนหา โดยนายวิวัธ รัตนดา

ดาษ เลขท่ี 11 ม.7 ถ.พนัส-เกาะโพธ์ิ

 ต. อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

137 โรงแรม/ท่ีพัก โรงแรมเบย บีช จอมเทียน HK Manager 1 20,000 - ไมระบุ ไมมี อาหาร, SVC อายุ30-50 ป

เลขท่ี 132/3,277/9 ม.10 25,000

ต.หนองปรือ อําเภอบางละมุง FB Manager 1 20,000 - ไมระบุ

จ.ชลบุรี 25,000

138 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท เวล ลิฟว่ิง จํากัด PR & Marketing 1 ไมระบุ ไมระบุ 5 อาหาร -

239 ม.9 ต.หนองปรือ Executive /

อําเภอบางละมุง จ.ชลบุรี  Graphic designer

FB Attendant 3 10,800 ไมระบุ 1 อาหาร 25-45 ป

Bartender 1 12,000 ไมระบุ 2 อาหาร 25-45 ป

AP Supervisor 1 16,000 ไมระบุ 3 อาหาร 25- 45 ป

AR Supervisor 1 16,000 ไมระบุ 3 อาหาร 25-45 ป

139 โรงแรม/ท่ีพัก โรงแรมโนโวเทลมารีนาศรีราชา หัวหนาแผนกชาง 1 50,000 ไมระบุ 5- 10 ป อาหาร/ยูนิฟอรม

แอนด เกาะสีชัง 339 ต.ศรีราชา ประกันสังคม

 อําเภอศรีราชา

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

 อําเภอศรีราชา

140 โรงแรม/ท่ีพัก
บริษัท พัทยา ปารค บีช โฮเต็ล จํากัด พนักงาน 20 คาจางข้ันตํ่า ไมจํากัด ไมมี อาหาร/รถรับสง

345 ม.12 ต.หนองปรือ ทําความสะอาด 1 คาจางข้ันตํ่า

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

141 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัทเซ็นเธรา บีช โฮเทล จํากัด รูมเมต 3 11,000 ไมจํากัด 3 เดือน อาหาร

เลขท่ี 137 ม.9 ต.หนองปรือ 1

 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

142 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัทเลางวนหลี จํากัด ผูจัดการรอบดึก 1 20,000 ไมจํากัด 2 ป ท่ีพัก/อาหาร

520/1 ม.10 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คนสวน 1 คาจางข้ันตํ่า

143 โรงแรม/ท่ีพัก

บริษัท ไอยราแกรนด โฮเท็ล จํากัด

338/118 ม.12 ต.หนองปรือ อําเภอ

บางละมุง

กุกทํางาอาหาร 2 12,000- 13,000 ไมระบุ 1 ปข้ึนไป อาหาร/Service Charge

พนักงานจัดซ้ือ/สโตร 1 13,000- ไมระบุ 1 ป อาหาร 25-40ป

15,000

144 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท พรีมา พรีเมียร 8 จํากัด Commis II (Thai Kitchen) 1 12,000 - ไมจํากัด ไมมี อาหาร/Service Charge

13,000

บารเทนเดอร 1 12,000 - 13000 ไมระบุ 1- 10 ป อาหาร/Service Charge288289298299 ม.2 ต.นาจอมเทียน

อําเภอสัตหีบ

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

Engineering 3 11,000 - ไมระบุ 6 ป อาหาร ช. 25-45 ป

Technician 15,000

145 โรงแรม/ท่ีพัก Room Maid 15 10,620 ไมระบุ 6 เดือน ท่ีพัก/อาหาร
ประกันสังคม

Fitness(ไลฟการด) 3 12,000 ไมระบุ 1-2 ป ท่ีพัก/อาหาร ช.2 ญ.1

มีใบรับรองฝกอบรม ประกันสังคม

คนครัว 3 ความเหมาะสม ไมระบุ - ท่ีพัก/อาหาร ครัวอีสาน

ประกันสังคม Pantry

Seafood

อําเภอสัตหีบ

บริษัท ลองบีช การเด็นแอนดสปา 

จํากัด เลขท่ี 499/7 ม.5 ต.ต.นาเกลือ

 อําเภอบางละมุง



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

146 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัทวูดแลนดโฮเต็ลจํากัด พนักงานทําความสะอาด 4 10,620 ไมระบุ - อาหาร

164/2 ถนนพัทยา นาเกลือ 

ต.ตําบลนาเกลือ อ.บางละมุง พนักงานตอนรับ 3 12,000 ไมระบุ - อาหาร

จ.ชลบุรี

147 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัทลาบาเกตตจํากัด พนักงานลางจาน 2 10,620 ไมจํากัด ไมมี อาหาร

164/2 ถนนพัทยา นาเกลือ

 ต.ตําบลนาเกลือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

148 โรงแรม/ท่ีพัก Thai-Japanese Amata Co.,Ltd. พนักงานเสริฟ 3 10,620 ไมระบุ ไมมี อาหาร

เลขท่ี 700/333 ม.1 

ต.คลองตําหรุ อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

149 โรงแรม/ท่ีพัก หางหุนสวนจํากัด ปณณนรี พนักงานตอนรับ 2 12,000-15,000 ไมระบุ หยุด 1 วัน / สัปดาห 

 ดีเวลลอปเมนท

95/1 ม.7 ต.ดอนหัวฬอ 

อ.เมือง จ.ชลบุรี

150 ซุปเปอรมาเก็ต บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) พนักงานจัดเรียงสินคา 10 12,000 ไมจํากัด ไมมี

สาขาชลบุรี

55/3 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

151 โรงแรม/ท่ีพัก โรงแรมราวินทรา บีช รีสอรท IT Support 1 15,000 ป.ตรี หยุด 1 วัน / สัปดาห ท่ีพัก/อาหาร

แอนด สปา พนักงานเสิรฟ 5 ตามตกลง ไมจํากัด หยุด 1 วัน / สัปดาห ท่ีพัก/อาหาร

Room Attendant 6 10,620 ไมจํากัด หยุด 1 วัน / สัปดาห ท่ีพัก/อาหาร

Chef de Partie 5 10,620 - 18,000 ไมจํากัด หยุด 1 วัน / สัปดาห ท่ีพัก/อาหาร

152 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท ลา แกลเลอเรีย จํากัด พนักงานขาย 5 18,000 ไมจํากัด -

333 หมูท่ี 3 ต.หนองปลาไหล

 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

399 หมูท่ี 4 ต.หนองเสือชาง

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี

154 บจก.เบลลา รอยัล พนักงานตอนรับสวนหนา 5 400 / วัน ไมจํากัด ไมมี

แมบาน 5 400 / วัน ไมจํากัด

กุก 5 400 / วัน ไมจํากัด

เบลบอย 5 400 / วัน ไมจํากัด

155 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท การชัยศรี จํากัด Guest Service Agent 2 15,000 - 17,000 ปวส. ข้ึนไป อาหาร / อื่นๆ

397/42 หมู 10 ต.หนองปรือ พนักงานเสิรฟ 4 12,000 ไมจํากัด

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

156 โรงแรม/ท่ีพัก โรงแรมดุสิตธานี Guest Activity Agent 1 10,620 ไมจํากัด อาหาร / อื่นๆ

240/2 หมู 5 ต.นาเกลือ Bartender 1 10,620 ไมจํากัด

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Waiter / Waitress 2 10,620 ไมจํากัด

Bellman 1 10,620 ไมจํากัด

Guest Service Agent 1 10,620 ไมจํากัด

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน

Guest Service Agent 1 10,620 ไมจํากัด

Commis 1 10,620 ไมจํากัด

157 โรงแรม/ท่ีพัก บจ.บีบีเอช ศรีราชา กุก 1 12,000 ไมจํากัด อาหาร / อื่นๆ

6/126 หมู 2 ต.สุรศักด์ิ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

158 โรงแรม/ท่ีพัก โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจ Duty Manager 1 12,000 ปวส.ข้ึนไป อาหาร / อื่นๆ

บีชรีสอรทพัทยา Mirage Club Agent 1 12,000 ปวส.ข้ึนไป

277 หมู 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี

159 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัทฟาบริเนท จํากัด ชางเทคนิค 10 15,000 - 20,000 ปวส.ข้ึนไป ไมมี

890/60 หมู 3 ต.เขาคันทรง 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

160 โรงแรม/ท่ีพัก บริษัท ณุศา พลาญา โฮเทล แผนกอาหารและเครื่องด่ืม 1 ตามตกลง ไมจํากัด อาหาร / อื่นๆ

แอนด สปา จํากัด แผนกครัว 1 ตามตกลง ไมจํากัด

457 หมู 12 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรีอ.บางละมุง จ.ชลบุรี



ตําแหนงงาน จํานวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ สวัสดิการ อื่น ๆ

161 บริษัท สยาม ลักชัวรี่ กรุป จํากัด Reservation 2 13,000 - 20,000 ไมจํากัด

565/83 หมู 10 ต.หนองปรือ เจาหนาท่ีบัญชีภาษี 1 15,000 ปวส. ข้ึนไป

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

162 หจก.โรงนํ้าแข็งบางละมุง พนักงานขับรถ 6 ลอ 3 12,500 ไมจํากัด ท่ีพัก / อาหาร /อื่นๆ

54 หมู 12 ตหนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

163 โรงแรม/ท่ีพัก โรงแรม เลอวิท พนักงานตอนรับ 2 12,000 ปวส.ข้ึนไป อาหาร / อื่นๆ

359/216 พระตําหนักซอย 5 รูมเมท 2 10,000 ไมจํากัด

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ที่ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ/ที่อยู
ความตองการแรงงาน


