
รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

2 บริษัท วายแอลเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 886 ม.3 ต.แพรกษาใหม่          อ.
เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10280   
                          โทร ..
02-750-4295-7

ผู้จัดการฝ่ายบญัชี

1 การบญัชี 

3 Press Systems Group 3030 หมู่ 10 ซ.แบร่ิง 30         
 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง                
 จ.สมุทรปราการ 10270

ช่างผสมหมึก

1
เทคโนโลยี
การพิมพ์

 

4 Press Systems Group 3030 หมู่ 10 ซ.แบร่ิง 30         
 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง                
 จ.สมุทรปราการ 10270

เจ้าหน้าที่บญัชี

1 การบญัชี  

5 บริษัท ชินเนอร์เจติค ฮอโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ 
จ ากัด (มหาชน)

149 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทร.02-091-8181

ผู้จัดการฝ่ายบญัชี

1 การบญัชี 

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

1 วราลักษม-ีการบญัชี 109/65 ม.6 ต.บางเมืองใหม่   อ.
เมือง จ.สมุทปราการ 10270      
โทร.061-632-6947

เจ้าหน้าที่บญัชี ด้านรับ

 

สาขาอัตรา

1 การบญัชี 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

รายชื่อสถานประกอบการ

ต าแหน่งที่รับสมัครงาน
อัตรา

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

7 Thai Hospital Products Co.,Ltd. BTS ปู่เจ้า ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ

Production Engineer (รง.
ส าโรง)

2
วิศวกรรมศา

สตร์เคมี 
พลาสติก



8 บริษัท ชายสี บะหมี่เกี๊ยว จ ากัด 7/7 ม.8 ต.คลองหก อ.คลองหลวง 
 จ.ปทมุธานี 12120 โทร.
02-904-5223-5 ต่อ 202

พนักงานร้านอาหาร

3  - 

9 บริษัท โทเร เทก็ซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)305 .4 ถ.สุขุมวิท (กม.39) ต.บาง
ปใูหม่ อ.เมือ. จ.สมุทรปราการ  
10280

Sales Respresentative

2 การตลาด 

10 บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จ ากัด 476 หมู4่ ซ.2บ ีถ.สุขุมวิท นิคม
อุตสาหกรรมบางป ูต.แพรกษา    อ.
เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280  
โทร.02-709-3940-1 ต่อ100

Technician (QC)

2
สาขาที่

เกี่ยวข้อง


6 ที่อยู่
ระดับการศึกษา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

11 Vinyltec Industry Co.,LTD. 609 ม.6 ซ.ศิวิลัย ต.แพรกษา      
 อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร.02-703-6708

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

1 ไม่ระบุ 

12 Vinyltec Industry Co.,LTD. 609 ม.6 ซ.ศิวิลัย ต.แพรกษา      
 อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร.02-703-6708

พนักงานขาย

2
การตลาด

,บญัชี


13

บริษัท นานมี จ ากัด 1121 ม.6 ถ.เทพารักษ์ โรงงาน
นานมีอุตสาหกรรม จ ากัด

ช่างซ่อมบ ารุง 5 ซ่อมบ ารุง

14

บริษัท ฟอร์เวิร์ด อ-ีคอมเมิร์ช จ ากัด 79/88 ม.12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี
 จ.สมุทรปราการ 10540  โทร.
097-237-6674 หวัหน้าแผนกบญัชี 1 การบญัชี 

15

Fourtune Cross (Thailand) CO.,LTD. 162 ม.17 ซ.3 ถ.เทพรัตน นิคม
อุตสาหกรรมบาพลี ต.บางเสาธง ช่างกลโรงงาน, ช่างซ่อมบ ารุง,

 ช่างไฟฟ้า
10

ช่างซ่อม
บ ารุง.ช่าง
ไฟฟ้า, ช่าง

กลฯ

 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

16

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) แผนกบคุคลแม็คโครสาขาศรี
นครินทร์ 1 โทร.02-383-4104-9 พนักงานจัดออเดอร์สินค้า

จ านวน
มาก

ไม่ระบุ 

17

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) แผนกบคุคลแม็คโครสาขาศรี
นครินทร์ 1 โทร.02-383-4104-9 พนักงานส่วนอาหารสด

จ านวน
มาก

ไม่ระบุ 

18

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 609 ม.6 ซ.ศิวิลัย ต.แพรกษา      
 อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร.02-703-6708 พนักงานขาย 2 การตลาด 

19

บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท ์จ ากัด 222/9 ม.2 ถ.บางนา-ตราด  
อุตสาหกรรมทองโกลด์ ต.คลองต า
หรุ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 20000 
โทร.038-054-074-5

พนักงานขับรถส่งสินค้า 2 ไม่ระบุ 

20

บริษัท สเปซ วอเตอร์ จ ากัด
96/7 ม.8 ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร.02-0263142

บญัชีด้านจ่าย 1 บญัชี  



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

21

บริษัท สเปซ วอเตอร์ จ ากัด
96/7 ม.8 ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร.02-0263142

ฝ่ายขาย 2 การตลาด 

22

บริษัท รินไน  (ประเทศไทย) จ ากัด 37/6 ม.3 ซ.ไกรศักดาวัฒน์ ถ.
เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
02-312-1438 ต่อ 113

หวัหน้าแผนกการผลิต 1 ไม่ระบุ 

23

บริษัท รินไน  (ประเทศไทย) จ ากัด 37/6 ม.3 ซ.ไกรศักดาวัฒน์ ถ.
เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
02-312-1438 ต่อ 113

ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 1 ไฟฟ้า  

24

บริษัท เค.พี.ท.ี แมชชีนเนอร่ี (1993) จ ากัด 259/83 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 13 ถ.
สุขุมวิท 71 พระโขนง วัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 โทร.
089-742-5982

Sale Engineer 5 ไม่ระบุ 

25

บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จ ากัด
1 ถ.เจริญราษฏร์  ทุ่งวัดดอน สาทร
 กรุงเทพฯ 10330 โทร.
064-582-9588

เจ้าหน้าที่บญัชี 2 บญัชี 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

26

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จ ากัด 55/5 ถ.บางขุนเทยีน-ชายทะเล 
แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน 
กรุงเทพฯ 10150 โทร.
02-4153555

พนักงานขาย 1
การขาย 
การตลาด



27

บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมชีน
เนอร่ี จ ากัด 333/46 ม.6 ซ.โครงการทพิย์ 8 

ถ.คลองส่งน  าสุวรรณภูมิ ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.02-130-5654-6 ต่อ 221

วิศวกรออกแบบ / ช่างเขียน
แบบ

3  

28

Stamford Tires Distributor Co.,Ltd. 133,135 ถ.นราธิวาสราชนรินทร์ 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 โทร.
02-678-2355

พนักงานธุรการ/คลังสินค้า 1 ไม่จ ากัด 

29

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จ ากัด  (มหาชน) 155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสา
ธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
10540 โทร.02-294-0178 ต่อ
 231

ช่างไฟฟ้า (ประจ า
สมุทรปราการ)

หลาย
อัตรา

ไฟฟ้า  



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

30

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จ ากัด  (มหาชน)
155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสา
ธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
10540 โทร.02-294-0178 ต่อ
 231

QC Officer (ประจ าสมุทรปร
การ(

หลาย
อัตรา

เทคโนโลยี
อาหาร



31

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จ ากัด  (มหาชน)
155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสา
ธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
10540 โทร.02-294-0178 ต่อ
 231

ช่างควบคุมระบบน  าเสีย 1
ช่างควบคุม

ระบบ
บ าบดัน  าเสีย



32

Yuto-Cosmo (Thailand) Co.,Ltd.

111 ม.7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540

ผู้ช่วยช่างทั่วไป 10
ผู้ช่วยช่าง

ทั่วไป
 

33

บริษัท ซี.อาร์. เม็คเทค็ จ ากัด 90/153 ม.15 ถ.บางนา-ตราด 
กม.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
02-170-8550-1

Administrator (จัดซื อ) ไม่ระบุ ไม่จ ากัด   

34

บริษัท ยูเนียนเบลท ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 149 ม.21 ซ.จงศิริ ถ.บางพลี-ต าหรุ
 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
02-312-2978-80 ต่อ 1038

Experience/Negotiation 1 สาขาช่าง  



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

35

บริษัท พัฒนายนต์ชลบรีุ จ ากัด

40 ม.13 ถ.เทพรัตน ต.บางแก้ว  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.02-316-6036 ต่อ 189

เลขานุการผู้บริหาร 2 เลขานุการ 

36

บริษัท เวิลด์ เอเชีย โซลูชั่น จ ากัด 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั นที่
 9 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทมุวัน 
กรุงเทพฯ 10330 โทร.
02-1082559

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่าย
บคุคล

1
การตลาด 

บญัชี


37

บริษัท มาลาพลาส จ ากัด
370 ม.8 ถ.พุทธรักษา ต.ทา้ยบา้น
ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 โทร.02-387-1340-1

Sale Engineer/ Sale 
Executive

2 การตลาด 

38

บริษัท จ.ีเอ็ม.อ.ี จ ากัด
55/99 ม.6 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด
 จ.นนทบรีุ 11120 โทร.
02-1170545

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
การจัดการ 

 คอมฯ
 

39

บริษัท คิวแฟค จ ากัด
263 ม.4 ซ.4C นิคมอุตสาหกรรม
บางป ูต.แพรกษา    อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10280 โทร.
02-709-4164

เจ้าหน้าที่ IT Support 1 คอมพิวเตอร์ 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

40

บริษัท เอสทเีอช โฮลดิ ง จ ากัด 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาว
เวอร์ ชั น 16 หอ้ง 1607-1608 
ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม 
10120โทร.02-285-1250

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 4
สาขาที่

เกี่ยวข้อง


41

บริษัท เจมส์ พรีซิสซ่ัน จ ากัด
636/8 ม.3 ถ.พุทธรักษา ต.
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทร.02-821-6122

ชีเอ็นซี/เอ็นชี โปรแกรมเมอร์
หลาย
อัตรา

 -  

42
636/8 ม.3 ถ.พุทธรักษา ต.
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทร.02-821-6122

ช่างเจียร์/ช่างเทคนิค
หลาย
อัตรา

สาขาที่
เกี่ยวข้อง

 

43

บริษัท นิวชอเม้ง จ ากัด
138 ม.1 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
02-312-3011-2

ช่างไฟฟ้า (ซ่อมบ ารุง) 1 ไฟฟ้า  

44

บริษัท นิวชอเม้ง จ ากัด
138 ม.1 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
02-312-3011-2

หวัหน้ากะ ฝ่ายการผลิต 1 ไฟฟ้าโรงงาน  



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

45

บริษัท วรรธนะ จ ากัด
81 ซ.สุขุมวิท 40 ถ.พระราม 4 
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทร.02-381-4700-5

ช่างไม้ 5 ไม่จ ากัด

46

บริษัท วรรธนะ จ ากัด
81 ซ.สุขุมวิท 40 ถ.พระราม 4 
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทร.02-381-4700-5

วิศวกรออกแบบ 2 ไม่จ ากัด 

47

บริษัท วรรธนะ จ ากัด
81 ซ.สุขุมวิท 40 ถ.พระราม 4 
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทร.02-381-4700-5

เจ้าหน้าที่โฟร์แมน/วิศวกร
สนามบนิ

2 วิศวกร  

48

บริษัท วรรธนะ จ ากัด
81 ซ.สุขุมวิท 40 ถ.พระราม 4 
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทร.02-381-4700-5

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 3 เขียนแบบ   

49
บริษัท ทรู ทชั จ ากัด

สนามบนิสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 10 ทกุสาขา 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

50

บริษัท ไทยอกริ ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)
155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสา
ธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
10540

เจ้าหน้าที่บญัชีต้นทนุ 1 บญัชี 

51

บริษัท แทค สยาม คอร์ป จ ากัด 170/1 ซ.4 ม.17 ถ.เทพารักษ์ 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ต.บางเสา
ธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
10540

ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
การตลาด, 
การขาย



52

บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท ์จ ากัด
299/7 ม.13 ซ.กิ่งแก้ว 25/1 ต.
ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ
 10540 โทร.099-163-3006

พนักงานเขียนแบบ 1
ออกแบบ/
เขียนแบบ



53

บริษัท ไอคอนนิค อินทรีเดียนท ์จ ากัด 112/50 ม.16 ถ.ศรีนครินทร์   ต.
บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 10540
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1

วิทยาศาสตร์
อาหาร



54

บริษัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค เซอร์วิสเซ็ส 
จ ากัด (มหาชน)

187 อาคารเจมาร์ท ชั น 4-6 ถ.
รามค าแหง แขวงราษฏร์พัฒนา เขต
สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร.
02-308-9815

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี สินทาง
โทรศัพท ์(ประสาขาบางเสาธง)

20 ทกุสาขา  



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

55

AJE THAI Co., และบริษัทในเครือ
700/318 ม.6 ซ.14 นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหวั
ฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบรีุ

พนักงานขายจดออเดอร์ 
สาขาบางพลี

5 ทกุสาขา   

56

บริษัท  เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 909 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั น 

20 หอ้ง 20/1-2 ถ.เทพรัตน บาง
นาเหนือ บางนา กรุงเทพฯ 10540

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า 1 โลจิสติก 

57

บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จ ากัด
725 ถ.ประชานฤมิตร บางซ่ือ บาง
ซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร.
081-808-8283

พนักงานขายประจ าบญุถาวร 
สาขาบางนา

หลาย
อัตรา

ไม่จ ากัด  

58

บริษัท โรฮ่า ไดเค็ม (ประเทศไทย) จ ากัด

888/5-6 ม.9 ซ.รุ่งเจริญ1 ต.บาง
ปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Sales Executive 1
การตลาด, 
การขาย



59

บริษัท ไทยแพ็คเกจจิ ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ 
จ ากัด 25/11 ม.15 ซ.สุขสวัสด์ิ 66 ถ.

สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.
02-462-6777

เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต 5
โพลีเมอร์/

เคมี




รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

60

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 678 ซ.ทเีจซี (เทศบาลบางป ู73 
ถ.สุขุมวิท ต.บางปใูหม่ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10280 โทร.
02-028-9728-37

เจ้าหน้าที่ผลิต 2 ไม่จ ากัด  

61

บริษัท นินนา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
101 ทรู ดิจิทลั พาร์ค อาคารเพกา
ซัส ชั น 5 หอ้ง 5-A2 ถ.สุขุมวิท 
บางจาก พระโขนง กรุงเทพ 
10260 โทร.02-288-0444

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บคุคล

1 การจัดการ 

62

บริษัท นินนา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
101 ทรู ดิจิทลั พาร์ค อาคารเพกา
ซัส ชั น 5 หอ้ง 5-A2 ถ.สุขุมวิท 
บางจาก พระโขนง กรุงเทพ 
10260 โทร.02-288-0444

เจ้าหน้าที่ Loss Prevention 
(CCTV)

1 ไม่จ ากัด  

63

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)
329 ม.10 ถ.รถรางเก่า ต.ส าโรง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
10130

รับประชาสัมพันธ์ประจ าเมกา
บางนา

2 ไม่จ ากัด 

64

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด 78 ม.2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ปาก
คลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
 จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.
02-425-1337 ต่อ 16

Loading Master 1 ทกุสาขา  



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

65

Vis & Son Co.,ltd.

112/2-3 ม.12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว 
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
02-3163384 ต่อ 32

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 1
บริหารการ

จัดการ


66

บริษัท อินโคชอร์ส จ ากัด 555/9 ม.3 ต.บางเสาธง อ.บางเสา
ธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.
061-029-1204, 084-515-
4661

ผู้จัดการร้านค้าปลีก 2
การตลาด, 
การขาย



67

บริษัท อินโคชอร์ส จ ากัด
555/9 ม.3 ต.บางเสาธง อ.บางเสา
ธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.
061-029-1204, 084-515-
4661

Inide Sales 7 ไม่จ ากัด  

68

บริษัท อินโคชอร์ส จ ากัด
555/9 ม.3 ต.บางเสาธง อ.บางเสา
ธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.
061-029-1204, 084-515-
4661

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื อ 1 ไม่จ ากัด 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

69

บริษัท อินโคซอร์ส จ ากัด 555/9 ม.3 ต.บางเสาธง อ.บางเสา
ธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.
061-029-1204, 084-515-
4661

Trade Marketing Executive 1 การตลาด 

70

บริษัท อินโคซอร์ส จ ากัด
555/9 ม.3 ต.บางเสาธง อ.บางเสา
ธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.
061-029-1204, 084-515-
4661

Sales Executive (ระบบโซล่า
เซลล์)

3
การตลาด,
การขาย



71

Evolt Technology Co., Ltd.
926 โครงการ Block 28 อาคาร C
 หอ้ง C201-C202 ชั น 2  ซอย
จุฬา 7 วังใหม่ ปทมุวัน กรุงเทพ 
10330 โทร.080-593-1072

Operation Admin 1 ไม่จ ากัด  

72

Evolt Technology Co., Ltd.
926 โครงการ Block 28 อาคาร C
 หอ้ง C201-C202 ชั น 2  ซอย
จุฬา 7 วังใหม่ ปทมุวัน กรุงเทพ 
10330 โทร.080-593-1072

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 ไฟฟ้า   



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

73

Evolt Technology Co., Ltd.
926 โครงการ Block 28 อาคาร C
 หอ้ง C201-C202 ชั น 2  ซอย
จุฬา 7 วังใหม่ ปทมุวัน กรุงเทพ 
10330 โทร.080-593-1072

Service Engineer 1
วิศวกรรมไฟ

ฟ้า


74

Seon Chareon co., LTD. 129 ม.21 ซ.ที่ดินไทย ถ.เทพารักษ์
 กม11 บางพลีใหญ่ บางพลี 
สมุทรปราการ 10540 โทร.
099-6169165

พนักงานสต๊อก/สโตร์/
คลังสินค้า

1 การตลาด 

75

Seon Chareon co., LTD. 129 ม.21 ซ.ที่ดินไทย ถ.เทพารักษ์
 กม11 บางพลีใหญ่ บางพลี 
สมุทรปราการ 10540 โทร.
099-6169165

พนักงานขับรถ 1 ไม่จ ากัด

76

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จ ากัด

49 ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

QC 1
ส่ิงทอ/การ

จัดการ


77

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จ ากัด
49 ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป) 1
ด้านความ
ปลอดภัย





รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

78

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จ ากัด

49 ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

เจ้าหน้าที่จัดซื อ 1
การเงิน/

บญัชี


79

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จ ากัด
445-446 ม.1 ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.
สมุทรปราการ 10290

ผู้เชี่ยวชาญซ่อมบ ารุง 1 ออกแบบ 

80

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด
393 อาคารสีลม ชั น 7-10 ถ.สีลม
 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร.02-636-6111

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 
(ประจ าศูนย์ฯบางพลี สป)

จ านวน
มาก

การขาย
,การตลาด

 

81

บริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์ จ ากัด

1 ถ.เจริญราษฏร์ แขวงทุ่งวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10330

เจ้าหน้าที่บญัชี 2 บญัชี 

82

Thai Megacab Co., Ltd. 102/1 ม.2 ต.บางเสาธง อ.บางพลี
 จ.สมุทรปราการ 10570 โทร.
02-1307572

เจ้าหน้าที่จัดซื อ 1 การตลาด 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

83

Thai Megacab Co., Ltd.
102/1 ม.2 ต.บางเสาธง อ.บางพลี
 จ.สมุทรปราการ 10570 โทร.
02-1307572

ล่าม 2 ไม่จัด 

84

บริษัท สยามแพคบรรจุภัณฑ์ จ ากัด
88 ม.3 ซ.ธนสิทธ์ิ ถ.เทพารักษ์ ต.
บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 10540 โทร.02-182-12096

ประสานงานขาย/ผู้ช่วย 
ผู้จัดการฝ่ายขาย

2 ไม่จ ากัด 

85

บริษัท ดับเบิ ลยู เอ็น พี เวิลด์ไวด์ จ ากัด 187/14 อาคารพาณิชย์หน้า
หมู่บา้น พฤกษา 136 แพรกษา-
สุขุมวิท ซ.แพหมอพัฒนา ต.
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบา้น
 AIS Fibre ประจ าพื นที่
สมุทรปราการ

10 ไม่จ ากัด

86

บริษัท ดับเบิ ลยู เอ็น พี เวิลด์ไวด์ จ ากัด หมู่บา้น พฤกษา 136 แพรกษา-
สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สป 
โทร.061-382-4893

เทเลเซลล์ 5 ไม่จ ากัด 

87

บริษัท มาณิษ คอมโพสิต จ ากัด 99/51 ม.4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.
02-753-5805

เจ้าหน้าที่สโตร์ 1 ไม่จ ากัด   



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

88

บริษัท ทอป รีช คอร์ปอเรชืน จ ากัด 40/109-110 ม.10 ถ.บางนา-
ตราด กม.8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
095-1415456

ช่างซ่อมบ ารุง 3
ช่างไฟฟ้า, 
ช่างเชื่อม , 
ซ่อมบ ารุง

  

89

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
58/28 ม.2 ชั น 11 อาคาร The 
TARA ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.
ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 โทร.
02-071-1726

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
ส าโรง (หลังอิมพีเรียลเวิล์ด)

1 บริหารธุรกิจ 

90

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 58/28 ม.2 ชั น 11 อาคาร The 
TARA ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.
ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 โทร.
02-071-1726

เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ส าโรง

3 โลจิสติก 

91

บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ ง จ ากัด
2101 ม.1 ถ.ทางรถไฟสายเก่า ต.
ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 10270 โทร.02-173-7212 ต่อ
 24

พนักงานแม่บา้น แม่ครัว 1 ไม่จ ากัด

92

บริษัท เศรษฐีวรรณพัฒนาการ จ ากัด
139 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
086-702-9565

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบคุคล 1 ไม่จ ากัด 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

93

บริษัท เอ็นเค สลิปแคร์ จ ากัด 90/20 โครงการบสิทาวน์ ถ.สุข
สวัสด์ิ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ 10130 โทร.
02-462-6441

ธุรการแผนกช่างและบริการ
หลังการขาย

1 ไม่จ ากัด  

94

บริษัท เอ็นเค สลิปแคร์ จ ากัด
90/20 โครงการบสิทาวน์ ถ.สุข
สวัสด์ิ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ 10130 โทร.
02-462-6441

เจ้าหน้าที่ธุรการทั วไป
จ านวน
มาก

ไม่จ ากัด 

95

บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จ ากัด 99/10-12 ม.13 ซ.บางนา-ตราด 
45  ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
02-751-8901-10

Technical Support 1 วิทยาศาสตร์ 

96

บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จ ากัด 99/10-12 ม.13 ซ.บางนา-ตราด 
45  ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
02-751-8901-10

พนักงานขาย 2 วิทยาศาสตร์ 

97

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ ากัด 999 ม.6 ถ.ทางเข้าทา่อากาศยาน
สุวรรณภูมิ ด้านถนนบางนา-ตราด 
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุท
ปราการ 10540 โทร.
081-845-3237

เจ้าหน้าที่ประกันภัยรถยนต์ 4 ไม่จ ากัด 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

98

บริษัท เซลิก้า อินเตอร์เทรด จ ากัด 95/40 ต.ในคลองบางปลากด อ.
พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ โทร.
02-461-1044

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 2 ไม่จ ากัด 

99

SKY ICT Public Company Limited 55 อาคารเอ.เอ แคปปติอล รชดา 
ชั นที่ 5-7 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 โทร.
061-389-8643

ช่างเทคนิค-สนามบนิสุวรรณภูมิ 2
ไฟฟ้า, 

อิเล็กทรอนิก
ส์



100

บริษัท ลีแอนด์สตีล จ ากัด
405/11 ถ.มหาพฤฒาราม แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 10500 โทร.02-267-0801-7 
ต่อ 613,615

Purchasing Coordinator 1  

101

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 259/13 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 13 ถ.
สุขุมวิท 71 พระโขนง วัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 โทร.
02-339-3999 ต่อ 3119

Continuous Improvement
 Engineer (ประจ าโรงงาน
บางพลี)

1
วิศวกรรม

อุตสาหกรรม
 IE



102

Solvay (Bangpoo) Specialty Chemicals 
Ltd.

342 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูอ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร.02-1197000

ช่างซ่อมบ ารุง (ไฟฟ้าโรงงาน) 2 ไฟฟ้าโรงงาน 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

103

บริษัท เฟิร์ส ซัพพลาย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 98/88 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.ศรีด่าน 
22 ม.16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
083-314-8089

Sales Engineer (Freelance) 10 ไม่จ ากัด 

104

บริษัท ในเครือ เอส ไมล์ กรุ๊ป
330 ม.3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10280 โทร.
092-256-4986

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบญัชี (บญัชี
บณัฑิต)

1 การบญัชี 

105

บริษัท ในเครือ เอส ไมล์ กรุ๊ป
330 ม.3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10280 โทร.
092-256-4986

วิศวกรเคร่ืองกล 2
วิศวกร

เคร่ืองกล


106

บริษัท ในเครือ เอส ไมล์ กรุ๊ป
330 ม.3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10280 โทร.
092-256-4986

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ 1 การโรงแรม 

107

บริษัท ในเครือ เอส ไมล์ กรุ๊ป
330 ม.3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10280 โทร.
092-256-4986

เลขานุการ ด่วน 1 เลขานุการ 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

108

บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จ ากัด 424 ม.6 ซ.ศิวิลัย แพรกษา11 ต.
บางแพรกษา อ.เมืองฯ จ.
สมุทรปราการ 10280 โทร.
02-703-6118

Import-Export Supervisor 1 ไม่ระบุ 

109

บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จ ากัด 424 ม.6 ซ.ศิวิลัย แพรกษา11 ต.
บางแพรกษา อ.เมืองฯ จ.
สมุทรปราการ 10280 โทร.
02-703-6118

เจ้าหน้าที่บญัช-ีการเงิน 1 บญัชี 

110

บริษัท มาร์ซัน จ ากัด (มหาชน)

413 ม.4 ซ.สิทธิไชย ถ.ทา้ยบา้น ต.
ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 โทร.02-173-8942-48

วิศวกรเคร่ืองกล
หลาย
อัตรา

วิศวกรรมต่อ
เรือและ

เครืองมือกล


111

บริษัท มาร์ซัน จ ากัด (มหาชน)
413 ม.4 ซ.สิทธิไชย ถ.ทา้ยบา้น ต.
ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 โทร.02-173-8942-48

วิศวกรขาย  (ต่างประเทศ) 1 

112

บริษัท มาร์ซัน จ ากัด (มหาชน)
413 ม.4 ซ.สิทธิไชย ถ.ทา้ยบา้น ต.
ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 โทร.02-173-8942-48

ช่างเขียนแบบ (สัญญาจ้าง) 3
เขียนแบบ
เคร่ืองกล

  



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

113

บริษัท มาร์ซัน จ ากัด (มหาชน)
413 ม.4 ซ.สิทธิไชย ถ.ทา้ยบา้น ต.
ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 โทร.02-173-8942-48

วิศวกรไฟฟ้า (สังกัดซ่อมบ ารุง) 2
วิศวกรรมไฟ

ฟ้า


114

บริษัท มาร์ซัน จ ากัด (มหาชน)
413 ม.4 ซ.สิทธิไชย ถ.ทา้ยบา้น ต.
ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 โทร.02-173-8942-48

วิศวกรเคร่ืองกล 2 

115

บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จ ากัด 768 ม.3 ซ.ทา่นผู้หญิง 14 ถ.
เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10270 โทร.
02-059-7599

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคลและธุรการ 3 

116

บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จ ากัด 768 ม.3 ซ.ทา่นผู้หญิง 14 ถ.
เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10270 โทร.
02-059-7599

ช่างเปา่พลาสติก 3
เคร่ืองกล
โรงงาน

 

117

บริษัท แอมเพิล คลู จ ากัด
398/1 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.แพรกษา ต.
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 โทร.02-703-6298

ฝ่ายบญัชี 3 บญัชี 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

118

บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ ากัด 348,348/1-2 ม.4 ซ.7C นิคม
อุตสาหกรรมบางป ูต.แพรกษา อ.
เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร.02-709-4600-4

พนักงานคลังสินค้า 1 บญัชี  

119

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จ ากัด
44/93 ม.3 ซ.อุ่นอารี ต.ทา้ยบา้น
ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 โทร.02-382-7982

ช่างซ่อมบ ารุง 2 ซ่อมบ ารุง  

120

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จ ากัด
44/93 ม.3 ซ.อุ่นอารี ต.ทา้ยบา้น
ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 โทร.02-382-7982

เจ้าหน้าที่บคุคล-อบรมและ
แรงงานสัมพันธ์

1
บริการการ

จัดการ


121

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จ ากัด

44/93 ม.3 ซ.อุ่นอารี ต.ทา้ยบา้น
ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 โทร.02-382-7982

หวัหน้าไลน์แผนกผลิต 1
วิทยาศาสตร์

อาหาร
 

122

บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด 299-299/1 ม.10 ซ.แบร่ิง ถ.
สุขุมวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง
 จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.
02-399-4525-31

ธุรการทั่วไป 1 ไม่ระบุ  



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

123

บริษัท ไฮ้ดิเหล่ พร็อพไพรเอทเทอร์ร่ี (ไทย
แลนด์) จ ากัด 9/9 เซ็นทรัลพระราม 9  ชั น 10 

OF1001 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ย
ขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพฯ10330

คลังแหง้ ซอยจงศิริ 
สมุทรปราการ

1   

124

บริษัท ซันเมอร่ี จ ากัด
150/86-87 ม.3 ซ.วงศ์แพทย์ ถ.
เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
จ.สมุทปราการ 10540 โทร.
02-385-5593 -4 ต่อ 532

วิศวกรเคร่ืองเย็นและระบบ
ปรับอากาศ

1 ซ่อมบ ารุง  

125

บริษัท ซันเมอร่ี จ ากัด 150/86-87 ม.3 ซ.วงศ์แพทย์ ถ.
เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
จ.สมุทปราการ 10540 โทร.
02-385-5593 -4 ต่อ 532

ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักา 2
ไฟฟ้า, 

อิเล็กทรอนิก
ส์

 

126

บริษัท ซันเมอร่ี จ ากัด
150/86-87 ม.3 ซ.วงศ์แพทย์ ถ.
เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
จ.สมุทปราการ 10540 โทร.
02-385-5593 -4 ต่อ 532

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า 1 ไม่ระบุ 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

127

บริษัท ซันเมอร่ี จ ากัด 150/86-87 ม.3 ซ.วงศ์แพทย์ ถ.
เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
จ.สมุทปราการ 10540 โทร.
02-385-5593 -4 ต่อ 532

ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 การตลาด 

128

บริษัท สปี๊ดดี  แอสเซ็ส จ ากัด 399/100 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.062-440-9956

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ด่วน) 1
วิศวกรรม

โยธา


129

บริษัท สปี๊ดดี  แอสเซ็ส จ ากัด
399/100 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.062-440-9956

ธุรการบญัชี 2 บญัชี  

130

บริษัท สปี๊ดดี  แอสเซ็ส จ ากัด
399/100 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.062-440-9956

ฝ่ายขายโครงการเกษตร 3 การตลาด 

131

บริษัท สปี๊ดดี  แอสเซ็ส จ ากัด 399/100 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.062-440-9956

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค 2 ไม่จ ากัด  



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

132

บริษัท สปี๊ดดี  แอสเซ็ส จ ากัด
399/100 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.062-440-9956

เจ้าหน้าที่ Crypto Mining 
Farm

1 ไม่จ ากัด  

133

บริษัท สปี๊ดดี  แอสเซ็ส จ ากัด
399/100 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.062-440-9956

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 1  - 

134

บริษัท สปี๊ดดี  แอสเซ็ส จ ากัด
399/100 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.062-440-9956

เลขานุการโครงการ 1 เลขานุการ 

135

Grand E-Commerce Group
999-17,18 ถ.สุขุมวิท ใกล้ BTS 
ส าโรง และ BTS ปู่เจ้า โทร.
064-194-6928

เจ้าหน้าขายสินค้าทางโทรศัพท์ 10 ไม่จ ากัด   

136

Grand E-Commerce Group
999-17,18 ถ.สุขุมวิท ใกล้ BTS 
ส าโรง และ BTS ปู่เจ้า โทร.
064-194-6928

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Digital 
Marketing

2 ไม่จ ากัด 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

137

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)
313 อาคารซี.พ.ีทาเวอร์ ชั น 21 ถ.
สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพฯ10500
 โทร.02-766-8000 ต่อ 8702-5

Sales Engineer (Freelance) 1
วิศวกรรมไฟ

ฟ้า


138

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ากัด 629/1 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
 บงึกุ่ม กทม 10230 โทร.
02-797-9000 ต่อ 4267

พนักงานขาย
หลาย
อัตรา

ไม่จ ากัด  

139

บริษัท เฟรนด์ิชิพ คอร์น สตาร์ช จ ากัด
110 ม.2 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปู
 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร.02-108-2053-6

เจ้าหน้าที่บญัชี 1 บญัชี   

140

Yuto-Cosmo (Thailand) Co., Ltd.
111 ม.7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540

ผู่ช่วยช่างทั่วไป 10 ซ่อมบ ารุง  

141

Yuto-Cosmo (Thailand) Co., Ltd.
111 ม.7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540

หวัหน้าควบคุมเคร่ืองตัดไดร์คัต 1 ซ่อมบ ารุง  

142

บริษัท ทเีอ็นซี เซอร์วิสเซส จ ากัด
102 ชั น 1 ซ.พรสว่างนิเวศน์ ต.
บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 โทร.
097-234-6082

การตลาด 1 ไม่จ ากัด  



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

143

Blue eleven vo., Ltd 2/7,2/8,2/9 ต.บางโฉลง อ.บาง
พลี จ.สมุทปราการ 10540 โทร.
080-773-5383

พนักงานไลฟ์สด (ขายเสื อผ้า) 1   

144

บริษัท ไทเ้พ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอร่ี จ ากัด
46/4 ม.12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.
บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพ
(QC)

หลาย
อัตรา

ช่างกล ช่าง
เชื่อม ช่าง

ยนต์
 

145

บริษัท ไทเ้พ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอร่ี จ ากัด 46/4 ม.12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.
บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

เจ้าหน้าทบญัชี (QC) 2 บญัชี  

146

บริษัท ไทเ้พ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอร่ี จ ากัด 46/4 ม.12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.
บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป) 1
ชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย



147

บริษัท ไทเ้พ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอร่ี จ ากัด
46/4 ม.12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.
บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

เจ้าหน้าที่ IT 1
คอมพิวเตอร์

กราฟิก


148

บริษัท ไทเ้พ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอร่ี จ ากัด
46/4 ม.12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.
บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

ช่างแม่พิมพ์โลหะ
หลาย
อัตรา

ช่างกล, 
แม่พิมพ์โลหะ

 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา

149

บริษัท ไทเ้พ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอร่ี จ ากัด
46/4 ม.12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.
บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

ธุรการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ ไม่จ ากัด  

150

บริษัท ไทเ้พ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอร่ี จ ากัด 46/4 ม.12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.
บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

ช่างซ่อมบ ารุง (ด้านไฟฟ้า)
หลาย
อัตรา

ไฟฟ้าก าลัง 



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา



รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา





รายชื่อสถานประกอบการ
ต าแหน่งที่รับสมัครงาน

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รายช่ือบรษัิทรบัสมัครงานในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ล าดับ ที่อยู่
ระดับการศึกษา

สาขาอัตรา







 




















































































